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0-2 ANOS

Salta que salta / Mar Benegas & Luisa Vera

Barcelona : Combel, 2021

A cereixa é unha colección de libros para cantar, contar, 
mirar e xogar cos máis pequenos. Cada un é especial, 
todos doces e xuguetóns como as cereixas, pensados 
para os que aínda non aprenderon a ler. Un xogo de colo 
é o tema deste título que, ao terminar o conto, pódese 
escoitar con música.

 Rimas ; Libros con música 81 BEN sal

  

0-2 ANOS

Ba / Dani Padrón 

A Coruña : Bululú, 2021

O protagonista deste álbum ilustrado non necesita saír 
da súa casa para divertirse explorando con moita 
creatividade mundos marabillosos poboados de criaturas 
fantásticas. Aventura, curiosidade, diversión e tenrura 
transmitidas grazas á xenialidade das ilustracións, cheas 
de cor e expresividade, que nos mostran o mundo 
interior dun pequeno que aínda apenas fala. Nin falta 
que fai. 

Imaxinación ; Curiosidade ; Libros para ver831 PAD ba



  

0-2 ANOS

¡Formas! / Hervé Tullet ; [traducción de Esther 
Rubio]

Madrid : Kókinos, 2019

Mira como as formas xogan ao agocho! Un libro para 
explorar en todos os sentidos, coas mans e cos ollos!

Formas ; Libros para ver ; Libros con sorpresa832 TUL for 

  

0-2 ANOS

¡Adivina! / Tristan Mory

Barcelona : Combel, 2020

Tira das lingüetas e adiviña que ocorre neste libro.

Adiviñas visuais ; Libros con sorpresa833 MOR adi 



  

0-2 ANOS

Un can / O Hematocrítico ; ilustracións de 
Alberto Vázquez 

Vigo : Xerais, 2021

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

Diversidade ; Cans ; Ovellas ; Busca da propia identidade 834 HEM can

  



  

3-6 ANOS

Mi mundo de palabras / Ilustrado por Émilie 
Lapeyre

 Barcelona : Combel , 2021

Unha recompilación actual de termos cotiáns nun libro 
todo cartón con máis de 250 palabras básicas. Cada 
dobre páxina presenta un ámbito da contorna próxima 
dos nenos e nenas, e convídalles a observalo e coñecelo 
a través de preguntas motivadoras. 

 Palabras ; Vocabularios infantís ; Libros de imaxes(038) LAP mim

  

3-6 ANOS

El dragón Zog / un cuento de Julia Donaldson 
; ilustrado por Axel Scheffler

Pontevedra : Kalandraka , 2020 

De toda a clase, Zog era o máis aplicado, porque quería unha 
estrela de cor dourada. Para conseguila, o dragón aprenderá a 
voar, a queimar, a ruxir. . . Pero a súa vida cambiará ao atopar á 
princesa Alelí!

Dragóns ; Princesas ; Ruptura de estereotipos ; Igualdade de 
xénero ; Contos para contar ; Poesía, rimas e cancións

 81 DON dra



  

3-6 ANOS

Sports: ¡Practicar deporte es diverido!: 
Pop-Up / Meritxell Martí ; Xavier Salomó 

Barcelona : Combel, 2021

O deporte é conveniente para o teu corpo e a túa mente. 
De equipo ou individual, elixe un. . . E a gozar!

Natación, fútbol, ciclismo. . ., o protagonista deste libro 
pop- up quere probalos todos nunha semana. Que final 
espéralle!

 Deportes ; Días da semana ; Libros con sorpresa ; Libros 
troquelados ; Poesía, rimas e cancións

81 MAR spo 

  

3-6 ANOS

Paxaros / Natacha Ortega ; Lucía Franco ; 
[tradución, Xosé Ballesteros] 

Pontevedra : Kalandraka, 2021

Un poema musical onde nenas e nenos converten 
prazas, parques e arboredas en espazos lúdicos de 
liberdade, creatividade e imaxinación. 

 Paxaros ; Imaxinación ; Libros con música ; Poesía, rimas e 
cancións

81 ORT pax



  

3-6 ANOS

Non pare a festa / Ramón D. Veiga; das 
ilustracións David Sierra 

Vigo : Xerais, 2021

Un grupo de personaxes do Entroido galego, armados de 
instrumentos musicais e outros útiles para montar 
estrondo, xúntanse co propósito de organizar unha boa 
troula.

 Entroido ; Máscaras de entroido ; Etnografía ; Festas ; Libros con 
música ; O mundo que me rodea

81 VEI este (2)

  

3-6 ANOS

Volcancito nevado / Jorge Luján ; 
[ilustraciones], Mandana Sadat 

Madrid : Kókinos, 2021

Alfabeto moi orixinal que parte de analoxías ou 
semellanzas entre as formas das letras e cousas da vida 
real, algo por unha banda moi divertido e por outra afín á 
sensibilidade de nenas e nenos.

 Abecedarios ; Letras ; O mundo que me rodea ; Libros para ver832 LUJ vol



  

3-6 ANOS

Quero saír! Quero saír! / María Canosa ; 
Andrea Estévez 

Ferrol : Embora, 2020

"A nena comprende. Sabe que ten que agardar pola 
liberdade, que é unha convidada delicada. Prepara as 
súas ás (lava as mans), prepara as súas plumas (roupa) 
e prepara o seu peteiro (máscara). E por fin pode saír". 
María Canosa crea este texto para axudar aos nenos a 
entender o confinamento e a gozar na casa, pero tamén 
a sentirse libres coma paxaros. 

Confinamento ; Liberdade ; Responsabilidade ; Paciencia ; 
Aburrimento ; Convivencia ; Contos para contar833 CAN que

  

3-6 ANOS

Akna: os mariñeiros da terra de xeo / Peio 
López-Iturri ; ilustracións, Irati Merino 
Petralanda ; [tradución, Sandra Torrón Varela] 

Vigo : Galaxia, 2021

O xeito en que nós coidemos a nosa contorna será como 
nos coide a Nai Terra.

 Ecoloxía ; Inuit ; Pescadores ; Contos para contar833 LOP akn



  

3-6 ANOS

Acouga, Babau / [texto] R. J. Peralta ; 
[ilustracións] Blanca Millán

Vigo : Galaxia, 2020

Estar só na casa pode ser aburrido, mais eu teño un 
amigo co que podo xogar, cantar, ir de paseo, axudar na 
casa, pero…

Bonecos ; Cans ; Imaxinación ; Amizade ; Contos para contar833 PER aco

  

3-6 ANOS

La vaca que fue al cole / Andy Cutbill ; 
ilustrado por Russell Ayto

Barcelona : RBA, 2021

A vaca Macarena está orgullosa de que a súa filla 
empezase a escola. Pero Turuleta é unha vaca un pouco 
especial: non pode pintar coas pezuñas ou espantar 
moscas co rabo como as demais. . . E a clase de 
boñigas foi un desastre! As outras vacas empezan a 
cuchichear: será que Turuleta non é de todo vacúa? Por 
sorte, Macarena non tardará en descubrir un talento 
oculto de Turuleta que fará que a súa filla destaque por 
encima do resto do rabaño!

Animais da granxa ; Escolas ; Vacas ; Contos para contar834 CUT vac



  

3-6 ANOS

Topito terremoto / Anna Llenas 

Barcelona : Beascoa, 2021

Unha historia sobre a hiperactividade e como aprender a 
canalizar esta desbordante e luminosa enerxía sen 
prexuízos e desde o amor, para que os máis pequenos 
empecen a sentirse ben con eles mesmos. Cando Topito 
espértase. . . acábase a tranquilidade! Arriba e abaixo, 
tócao todo. Distráese. Perde as cousas. Non para quieto 
nin un segundo. Dinlle que é: descoidado, maleducado, 
impulsivo, nervioso, torpe, malo, hiperactivo, pesado. . . 
Os seus pais están preocupados. O seu profe está 
desesperada. E agora, ademais, ten que presentar un 
traballo de fin de curso. . . 

Nenos con trastornos por déficit de atención ; Toupas ; Emocións e 
sentimentos ; Relacións familiares ; Animais humanizados ; Contos 

para contar

834 LLE top

  

3-6 ANOS

Dos para mí, una para ti / Jörg Mühle 

Madrid : HarperCollins Ibérica, 2021

Oso e Donicela aprenden unha gran lección sobre 
compartir. Camiñando polo bosque, Oso atopa tres 
cogomelos que leva para cear. Donicela cociña á 
perfección, con sal e pementa e un pouco de perexil. 
Unha vez sentado, Oso colle dous para el e dálle un a 
Donicela. “Un cogomelo para min, un para ti e outro para 
min. Iso é o xusto! Son pequena e aínda teño que 
crecer". Donicela non está de acordo. Non saben 
compartir e a discusión convertese nunha gran disputa. 

Nenos ; Saber compartir ; Educación en valores ; Animais 
humanizados ; Libros para ver ; Contos para contar

834 MUH dos



  

3-6 ANOS

¡Hablar no se me da bien! / Rose Robbins

Tres Cantos (Madrid) : Loqueleo, 2020

Eu non falo. O meu irmán usa palabras, pero para min 
non é fácil. Unha nena autista explica a través dos seus 
pensamentos como usa a comunicación non verbal na 
súa vida diaria. 

Diversidade ; Autismo ; Libros para ver834 ROB hab

  

3-6 ANOS

Mi hermana y yo / Rose Robbins 

Tres Cantos (Madrid) : Loqueleo, 2021

A autora de álbums ilustrados Rose Robbins ofrécenos 
un tenro e enxeñoso achegamento á relación diaria entre 
dous irmáns, un deles autista. A vida coa miña irmá é 
toda unha aventura. 

 Familia ; Autismo; Diversidade ; Desenvolvemento da personalidade 
; Emocións e sentimentos ; Libros para ver ; Contos 834 ROB her



  

7-8 ANOS

Un millón de ostras en lo alto de la 
montaña / Alex Nogués ; Miren Asiain Lora 

Barcelona : Flamboyant, 2019

Un apaixonante libro sobre o misterio dos fósiles e a 
maxia da xeoloxía. 

 Xeoloxía ; Planeta (Terra) ; Libros informativos 5 NOG mil

  

7-8 ANOS

Los volcanes / Patricia Geis 

Barcelona : Combel, 2021

Cada semana entran en erupción uns catro ou cinco 
volcáns nalgún lugar do noso planeta. Nun día calquera, 
un dos máis de 1000 géyseres do mundo pode disparar 
auga fervendo cara ao ceo. Centos de pequenos 
terremotos fan tremer a Terra cada día e un gran 
terremoto sacódea unha vez ao mes, aproximadamente. 
Todo isto é o resultado da axitación que esconde o 
interior do noso planeta. 

Volcáns ; Xeoloxía ; Terra (Planeta)55 GEI vol



  

7-8 ANOS

Grandes receitas / Dani Viéitez, Iria Iglesias 

Ferrol (A Coruña) : Edicións Embora, 2020

Grandes receitas continúa o camiño que comezou o 
raposo Rufo con Receitas cativas. O principal cometido é 
achegar, unha vez máis, a nenos e nenas á cociña. 
Involucralos na elaboración dos pratos que, de seguro, 
despois comerán con máis gusto.

Receitas de cociña641.5 VIE gra

  

7-8 ANOS

Excentric Cinema / Béatrice Coron 

Madrid : Kókinos, 2015

Libro creado totalmente a base de papel recortado onde 
atoparemos todo un universo por descubrir, no que, tanto 
pequenos como grandes, non teñen máis que 
desentrañar cada proposta visual para contarse as súas 
propias historias. Da man de Béatrice Coron, gran artista 
do recortable, chéganos esta marabillosa invitación a 
xogar e imaxinar a partir das sombras proxectadas.

 Cine ; Sombras791 COR exc



  

7-8 ANOS

10 niñas que se hicieron grandes / Aida 
Cosentino ; Pedro Perles 

Madrid : Bruño, D. L. 2018

Presentámosche algunhas das mulleres extraordinarias 
que cambiaron as regras do mundo e fixeron do noso un 
mellor. En total son dez mulleres GRANDES. Ou para ser 
máis exactos, dez nenas que se fixeron mulleres 
GRANDES. 

 Mulleres ; Biografías929 COS die

  

7-8 ANOS

O voo da bubela / [texto e ilustracións], 
Miguel Anxo Romero López 

Ferrol (A Coruña) : Embora, 2020

Unha ducia de poemas de Miguel Anxo Romero, escritos 
e ilustrados por el.

Poesía, rimas e cancións81 ROM voo



  

7-8 ANOS

Criando malvas / Ledicia Costas ; ilustracións 
de Mar Villar

Vigo : Edicións Xerais de Galicia, 2021

Petunio leva días preocupado. As flores que viven na súa 
cabeza están algo murchas. Necesita unha solución. 
Decide visitar a Dinamito e pedirlle axuda, pero todo se 
vai torcer dunha forma incrible. Por un erro de cálculo, as 
flores de Petunio empezan a medrar sen control ata se 
transformaren nunha planta carnívora xigante que só ten 
unha idea na súa mente: COMER. Os Minimortos terán 
que dar co xeito de liberar a Petunio da planta carnívora 
e, o máis importante, rescatar a Verdura.

 Cuadrillas ; Morte ; Contos ; Humor    831 COS min (2)

  

7-8 ANOS

Seres fantásticos: de tierra, aire, fuego, 
agua y más allá / Ana Alcolea ; Violeta 
Monreal 

Madrid : Anaya, 2020

Queres saber como eran os teus seres fantásticos 
favoritos cando eran pequenos? Que facían? A que 
xogaban? Que cousas lles gustaba?

 Seres fantásticos ; Contos833 ALC ser



  

7-8 ANOS

El gran libro verde / historia de Robert Graves 
; ilustraciones de Maurice Sendak 

Barcelona : Corimbo, 2020

Non vos podo contar como se facían esas cousas porque 
isto pasou hai moito tempo, e o gran libro verde de 
feitizos desapareceu. Pero case todos os libros de maxia 
como este, empezan así : “Primeiro, traza ao teu redor un 
círculo máxico cunha vara de madeira, despois respira 
fondo tres veces…” Jack é un neno que vive aburrido cos 
seus tíos ata que un día atopa un libro de maxia e 
aprende todo tipo de feitizos. Jack aproveita ao máximo 
os seus novos poderes máxicos, e os seus pobres tíos 
están bastante desconcertados. 

 Maxia ; Trasnadas ; Contos833 GRA gra

  

7-8 ANOS

El destino de Fausto: una fábula pintada / 
de Oliver Jeffers 

Valencia : Andana, 2019

Había unha vez un home que cría posuílo todo e 
dispúxose a inspeccionar o que era seu. 

Autoritarismo ; Cobiza ; Natureza ; Relación home-natureza ; 
Contos

833 JEF des 



  

7-8 ANOS

Momo / guión Jonathan Garnier ; dibujo y color 
Rony Hotin ; [traducción Alba Pagán] 

Barcelona : Norma, 2019

Momo é unha nena de cinco anos que vive coa súa avoa 
nunha pequena cidade portuaria. Un personaxe 
entrañable capaz de marabillarse coas pequenas cousas 
da vida dunha maneira que quizais só sexa posible cando 
estás a descubrir todo por primeira vez. 

Nenas ; Cómic87 GAR mon

  

7-8 ANOS

Animalia. 3, Azul / Xosé Tomás

Vigo : Xerais, 2021

As criaturas de Animalia son tenras, feroces, enxeñosas, 
divertidas e ata un chico humanas. Como a vida mesma!

Animais mariños ; Cómic 87 TOM ani (3)



  

9-11 ANOS

El gran bazar / de V.V. Radunsky-Radunsky ; 
[traducción de Isabelle Torrubia] 

Barcelona : Kókinos, cop. 2006

Non hai que rasgar os libros, nin debuxar neles, nin 
estragalos. Aínda que hai excepcións. Como este libro. 
Neste bazar pódense pintar bigotes a unha dama ou 
cornos a un peixe, recortar, escribir, debuxar e ata 
converterse en modisto de cadeiras. Pode parecer un 
libro, pero é unha gran porta aberta á creatividade. 

Traballos manuais ; Creatividade 379 RAD gra

  

9-11 ANOS

Con calma : 50 historias de la naturaleza / 
escrito por Rachel Williams ; ilustrado por 
Freya Hartas ; traducido por Diego de los 
Santos

Barcelona : Flamboyant, 2020

Ao noso ao redor, a natureza fai marabillas. Cada día, 
hora tras hora, suceden cousas máxicas ante nós. Pero 
non sempre é fácil velas…

 Natureza502.2 WIL cal



  

9-11 ANOS

Océano / Hélène Druvert ; textos de 
Emmanuelle Grundmann

[Madrid] : Maeva young, [2019]

Mergúllache para descubrir o verdadeiro pulmón do noso 
planeta, ve ao encontro dos seus habitantes, unha flora e 
fauna asombrosas que se revelan detrás de 
despregables e acuñados láser espectaculares. 
Comprende o nacemento dunha onda, admira o teatro 
coralino ou o ballet dos animais bioluminiscentes das 
zonas abisais. Este precioso libro ofréceche unha nova 
mirada das múltiples caras do océano e explícache os 
seus misterios.

 Animais mariños ; Mares e océanos55 HEL oce

  

9-11 ANOS

Árboles / Piotr Socha , Wojciech Grajdowski ; 
traducción, Katarzyna Motoniewicz y Abel 
Murcia 

Madrid : Maeva Young, 2020

Benvido ao asombroso mundo das árbores. Pescuda 
quen se camufla entre as súas ramas, como viaxan as 
sementes e por que as árbores cambian o seu aspecto 
en cada estación. Descobre por que algunhas especies 
considéranse sacras, que árbore é máis alta que a 
estatua da Liberdade e como construír unha casa nunha 
árbore. Pasa un día xunto a un leñador para coñecer de 
preto o seu traballo e admirar os extraordinarios edificios, 
instrumentos e vehículos feitos de madeira. 

 Natureza ; Árbores58 SOC arb



  

9-11 ANOS

Douche a miña palabra / Fran Alonso ; 
ilustracións de Bea Gregores 

Vigo : Xerais, 2021

Como se chega a ser escritora ou escritor? Por que se 
escribe? Pódese vivir sen ler? Pódese aprender a pensar 
a través da lectura? Un libro orixinal para reflexionar 
sobre o superpoder da lectura e sentir a chamada das 
palabras

Libros e lectura ; Escritura ; Literatura ; Vida real841 ALO dou

  

9-11 ANOS

Un bosque en el aire / Beatriz Osés ; ilustrado 
por Luna Pan

Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2021

Un pobo familiar cuns veciños de risa, unha bruxa misteriosa e mil 
historias por contar. Un mozo de cidade cun pai en bancarrota e 
un avó decidido a cambiar o mundo. Unha parella de patos que 
busca o seu sitio entre a oliveira dos libros e o almendro dos 
corazóns… E qué mellor lugar que un bosque para que xurda a 
maxia?

Relación pai-fillos ; Protección da natureza ; Humor ; Vida real841 OSE bos



  

9-11 ANOS

A Señorita Bubble: baixo cero / Ledicia 
Costas ; ilustracións de Andrés Meixide 

Vigo : Xerais, 2020

Lady Bubble comeza unha nova vida en Rovaniemi, unha 
preciosa vila de Laponia. Os problemas non tardan en 
chamar á porta. Unha familia de pingüíns necesita da súa 
axuda con urxencia. Non son os únicos: os elfos da 
fábrica de xoguetes están vivindo unha situación 
desesperada. Bubble vai ter que enfrontarse a un 
poderoso inimigo. Papá Noel cruzou ao lado escuro. 

Inventos ; Amizade ; Nadal ; Aventuras ; Humor 843 COS señ (2)

  

9-11 ANOS

La niña invisible / Puño ; ilustraciones de 
Marta Altés 

Boadilla del Monte, Madrid : SM, 2018

En tempos dos avós dos avós dos teus avós, cando 
aínda non se inventaron os «bos días», Trog quixo facer 
a Viaxe. Pero, na tribo dos Invisibles, a Viaxe só facíana 
os nenos. E Trog era unha nena. Así que Trog decidiu 
facer o que facían os nenos: saíu na noite, cruzou o 
páramo e buscou unha presa.

Animais ; Amizade ; Prehistoria ; Igualdade de xénero ; Aventuras843 PUÑ nin



  

9-11 ANOS

O nariz de Fiz / Miro Villar ; ilustracións, 
Emanuel Lomeña 

Vigo : Galaxia, 2020

Fiz posúe unha habelencia, pese a ser miúdo e usar 
anteollos, que salvará o pai do incendio do circo e os 
seus amigos Gustavo e Rosa de afogar na cova da 
serpe. Este prodixio olfacto xéralle o recoñecemento dos 
seus coñecidos, até da mestra Dona Aurora e dos seus 
tradicionais inimigos. 

 Emocións e sentimentos ; Amizad ; Familias ; Vida real ; Aventuras843 VIL nar 

  

9-11 ANOS

Los guardianes del Reino de la Fantasía: 
décimocuarto viaje / Geronimo Stilton 

Barcelona : Destino, 2021

A Gran Grisura está a expandirse polas inmensas terras 
da Fantasía… Empeza así unha nova misión para o 
Cabaleiro Sen Mancha e Sen Medo e para a moza Alina, 
que co capitán Garfio e a malvada Bruxa do Oeste terán 
que defender o fabuloso Reino da Fantasía. 

Animais humanizados ; Ratos ; Aventuras ; Fantasía848 STI rei (14)



  

9-11 ANOS

Las varamillas / Camille Jourdy ; [traducción, 
Alba Pagán]

Barcelona : Astronave, 2020

Fai un día precioso para un pícnic, pero Jo non pensa o 
mesmo. Farta das súas novas irmás e a súa nova nai, 
decide perderse polo bosque misterioso e seguir a unhas 
estrañas criaturas que volven á súa casa. Penetrará 
entón nun mundo novo, cheo de personaxes fantásticos 
e entrañables cos que vivirá unha aventura que lembrará 
sempre.

Animais humanizados ; Mundos fantásticos ; Cómic87 JOU var

  



  

+12 ANOS

¡Cambios, cambios, cambios! / Marawa 
Ibrahim ; ilustraciones de Sinem Erkas 

Madrid : Anaya , 2007 

De repente o teu corpo empeza a facer cousas novas e 
raras? En ocasións desexarías que te tragase a terra? 
Crees que ninguén te comprende no mundo? Se queres 
saber por que vives nunha montaña rusa de emocións; 
que é a menstruación e cal é o mellor produto de hixiene 
íntima; como manter o teu corpo e a túa mente en forma; 
que facer para sentirte mellor contigo mesma e cos 
demais. . . Esta divertida guía está chea de consellos e 
anécdotas que che axudarán a entender mellor todos os 
cambios. Ademais, grazas a Marawa descubrirás que 
todas pasamos polo mesmo. Non estás soa, irmá nova!

 Educación sexual ; Adolescentes ; Autoestima159 IBR cam

  

+12 ANOS

Plantar árboles, sembrar ideas / Wangari 
Maathai ; comentario de Laia de Ahumada ; 
ilustraciones de Vanina Starkoff ; [traducción 
del discurso, Jordi Pigem] 

Barcelona : Akiara, 2020

Discurso de aceptación do Premio Nobel da Paz de 
Wangari Maathai pronunciado en Oslo en 2004. Wangari 
Maathai recibiu o premio pola súa tarefa á fronte do 
Movemento Green Belt, que transformou a paisaxe e a 
sociedade de Quenia coa plantación de decenas de 
millóns de árbores e coa súa contribución ao 
empoderamento das mulleres e á loita pola democracia. 

Ecoloxía ; Mulleres ; África502 MAA pla



  

+12 ANOS

Las amigas que te gustaría tener / textos, 
Beatrice Masini ; retratos, Fabian Negrin

[Alcorcón] : Laberinto, 2021

Vinte e dous retratos en imaxes e palabras dos 
personaxes femininos das grandes obras de onte e hoxe. 
Alicia, Matilda, Jo, Mary Poppins. . . Nenas, novas e 
mulleres: únicas e especiais, cada unha á súa maneira. 
Son as amigas literarias que che gustaría ter e onde 
atopalas. 

Personaxes literarios femininos929 MAS ami

  

+12 ANOS

Emilia Pardo Bazán: una mente poderosa / 
María Canosa , Bea Gregores 

A Coruña : Bululú, 2021

Este libro busca achegar a todos os públicos, 
especialmente aos nenos, a figura de Emilia Pardo 
Bazán a través de momentos da súa apaixonante vida. 
Sorprenderanos a nena curiosa e gran lectora, a muller 
namorada e independente e a autora de carácter, rebelde 
ao rol que se esperaba de toda dama nunha contorna 
social e familiar privilexiada. A ilustración, creada cunha 
particular utilización de técnicas tradicionais que 
combinan debuxo e cores acrílicos de gran forza, 
inspirouse nos textos sinxelos e ben documentados de 
María Canosa, e en fotos e noticias da época, buscando 
recrear o ambiente e lugares que frecuentou a autora. 

Pardo Bazán, Emilia, Condesa de (1851-1921) ; Escritoras galegas ; 
Mulleres, Dereitos

929 PAR



  

+12 ANOS

Santoamaro / Antonio M. Fraga 

Vigo : Xerais, 2021

Finalizado o seu derradeiro ano no instituto, unha 
cuadrilla de rapaces e rapazas disponse a gozar do 
verán tras o cal, posiblemente, os seus camiños se 
afastarán para sempre. Despois dunha noite de festa 
acaban na praia de Santo Amaro, onde prometen 
xuntarse nas madrugadas dos sábados para bañarse no 
mar e conversar. Nese único escenario van agromando 
as relacións e os segredos, a amizade e a traizón, os 
medos e as feridas. Cara ao final do verán, un terrible 
acontecemento dinamitará o que semellaba un grupo 
indestrutible e desvelará aspectos dos protagonistas 
ocultos ate entón. 

 Adolescentes ; Cuadrillas ; Verán ; Amizade ; Novela da vida cotiá841 FRA san

  

+12 ANOS

Lena, Theo y el mar / María Parr ; 
ilustraciones de Zuzanna Celej ; traducción de 
Cristina Gómez-Baggethun y Sergio Daroca 

Madrid : Nórdica, 2020

Ás veces Lena pode ser realmente desagradable! Por que 
sempre o fai todo tan difícil? Iso é o que Theo, o seu 
mellor amigo, pregúntase. Este ano vai ser especial. 
Teñen unha nova amiga, Birgitte, unha nena moi doce 
que vén de Holanda. Con todo, Lena ten moitas razóns 
para estar enfadada: o novo adestrador de fútbol sempre 
a mantén no banco, o hermanito que anhela nunca chega 
e a expedición ao mar coa nova balsa resulta ser un 
fracaso. E o avó… Case lles dá un susto! Esta é a historia 
dun ano cheo de aventuras en Terruño Mathilde

Amizade ; Relación avós-netas ; Aventuras843 PAR len



  

+12 ANOS

Cocotibur / Rafael Fernández Lorenzo ; 
ilustracións de Esteban Souto 

Vigo : Xerais, 2021

A misteriosa desaparición de tres raparigas nunha vila 
costeira galega e a súa intensa e dificultosa busca son o 
fío condutor desta historia de fantasía que bebe 
directamente das lendas da tradición oral. A imaxinación, 
os mitos, a maxia e os costumes populares están 
presentes no desenvolvemento dos funestos 
acontecementos que se narran, e que teñen como 
escenario principal a histórica enseada de San Simón. 

Animais fantásticos ; Maxia ; Mitoloxía ; San Simón (Illas, 
Pontevedra) ; Misterio

844 FER coc

  

+12 ANOS

La desaparición de Julia / Jordi Sierra I 
Fabra 

Barcelona : Edebé, 2020

Julia, 17 anos, non volveu a casa á súa hora despois 
dunha noite cos amigos. Ten o móbil apagado. Ninguén 
sabe onde está. No pequeno pobo de veraneantes 
comeza a tolemia. Onde está? Quen lla levou? Por que? 
O sarxento Roberto Peláez témese o peor, outra 
adolescente secuestrada por un maníaco, outro 
asasinato, outra vez a España mediática do esperpento e 
a traxedia. Israel, Esther, Juanca, Nano e Vega, os 
amigos de Julia, non se van a render.

Desaparicións ; Novelas policiacas ; Misterio844 SIE des



  

+12 ANOS

O enigma dos nove sepulcros / María Acosta 

[Santiago de] Compostela : Urco , D.L. 2011

Un mozo de Coruña que percorría a Cidade Vella, atopa un 
sumidoiro aberto nunha calella e descende por el para 
pescudar. Unha porta pintada na parede dálle acceso a un 
mundo fantástico, mais estrañamente familiar. Este mozo 
Sen Nome, xunto co seu amigo Brains, pasará unha chea 
de aventuras polas terras de Gapsiq na procura da solución 
do Enigma dos Nove Sepulcros. 

 Aventuras ; Enigmas ; Novela policíaca ; Fantasía 846 ACO eni

  

+12 ANOS

El don de Ariadna / Nando López ; 
ilustraciones de David Benzal 

Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2021

Ypsilon, ano 10 da Nova Orde. O país prepárase para o 
Aniversario do Incendio que o cambiou todo. Dez anos 
de censura, represión e felicidade imposta. Dez anos 
fuxindo dos Ciclopes e seguindo as pegadas dos Dous 
Eixos. Pero agora os Rebeldes contan cunha arma 
secreta. O seu nome é Ariadna. E ten un don. 

Distopía ; Mitoloxía ; Aventuras ; Ciencia ficción847 LOP ley (1)



  

+12 ANOS

La cita y otros cuentos de terror / Emilia 
Pardo Bazán ; ilustraciones de Elena 
Ferrándiz ; selección y prólogo de Care Santos 

Madrid : Nórdica, 2021

«De modo que aquí a teñen. Unha invitación á sorpresa, 
á admiración. Iso son, entre outras moitas cousas, os 
contos de dona Emilia Pardo Bazán. Se nunca a leron 
antes, envéxolles. Están a piques de darse un auténtico 
festín de magnífica literatura. Damas, cabaleiros: pasen 
e lean». Así presenta Care Santos, no prólogo desta 
edición, dez extraordinarios contos de terror de Pardo 
Bazán que recompilan boa parte do imaxinario fantástico 
galego. 

Conto de terror 86 PAR cit

  

+12 ANOS

Skyward. Volumen 3, Arreglar el mundo / 
guión, Joe Henderson ; arte y portada, Lee 
Garbett ; color, Antonio Fabela ; [traducción, 
Ana Navalón] 

Barcelona : Norma, 2021

Willa Fowler enfrontouse a tormentas aterradoras, bichos 
xigantes que comen humanos, unha rebelión violenta e 
moito sufrimento… pero nada a preparou para isto. É 
hora de que Willa cumpra a última petición do seu pai. É 
hora de arranxar o mundo. 

Cómic americano ; Cómic de ciencia ficción87 HEN sky (3) 



  

+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

La materia oscura. La brújula dorada / 
Stéphane Melchior ; Clément Oubrerie ; 
[traducción de Elisabeth Falomir y René Parra] 

Barcelona : Astronave , 2019

Lyra estuda en Oxford e pásase o día facendo trasnadas e 
divertíndose co seu amigo Roger. Con todo, soña con seguir 
ao seu tío, o tenebroso Lord Asriel, ata os reinos do norte. A 
aventura atraparaa antes do que esperaba. Edición integral 
da adaptación gráfica da soada obra de Philip Pullman. 

Cómic europeo ; Cómic de adaptacións literarias ; Cómic 
fantástico

87 PUL mat (1)



  

+12 ANOS

Ellas cuentan: 50 mujeres y niñas que 
cambiaron el mundo / texto de Katherine 
Halligan ; ilustraciones de Sarah Walsh ; 
[traducción del inglés, Vanesa García Cazorla]. 

Madrid : SM, 2019

"Todo gran soño comeza cun soñador. Lémbrao sempre: en 
ti tes a fortaleza, a paciencia e a paixón para alcanzar as 
estrelas e cambiar o mundo". Harriet Tubman

Mulleres ; Biografías929 HAL ell

  



  

MEDRAR LENDO

Rabietas: consejos y herramientas para 
lidiar con ellas con conciencia, humor y 
amor / Míriam Tirado 

Madrid : Urano , 2020 

Todos os nenos téñenas e a todos os pais tócanos lidar 
con elas. Son as famosas perrenchas, capaces de 
desquiciar mesmo ao adulto máis consciente e 
respectuoso. Con frecuencia as perrenchas sacan á luz a 
nosa peor faceta e, neses casos, a tristeza e a sensación 
de fracaso son inevitables. E se tanto sufrimento é 
innecesario? E se fose absurdo pensar sequera en poñer 
fin aos berrinches, porque son un aspecto esencial do 
desenvolvemento dos peques? E se a clave es ti, a túa 
capacidade de estar presente e de achegar consciencia 
á situación?

 Perrenchas ; Educación de nenosML 159.9 TIR rab

  

MEDRAR LENDO
Lectura e discapacidade: que, quen e como 
/ Susana Peix, Meritxell Almirall 

A Coruña : Bululú, 2020

Unha das tarefas dos prescritores de literatura infantil é a 
de unir esforzos para garantir que todos os nenos e 
nenas accedan á lectura en igualdade de condicións, 
sobre todo, á lectura como fonte de pracer. Pero non 
todos os nenos e nenas teñen as mesmas capacidades. 
A miúdo pensamos na inclusividade como un ideal que 
custa moito conseguir por falta de recursos. Queremos 
romper con estes tópicos e concienciar do poder que 
temos os profesionais e as familias para contribuír á 
inclusividade plena. A maneira como tratamos ás persoas 
con discapacidade pode marcar unha gran diferenza no 
seu día a día e, como consecuencia diso, na nosa 
sociedade.

Lectura, Aprendizaxe ; Lectura, Didáctica ; 
Discapacidade lectora

ML 37 PEI lec



  

CINE INFANTIL

Peter Rabbit. 2, a la fuga / directed by Will 
Gluck ; written by Will Gluck & Patrick Burleigh 
; music by Dominic Lewis 

Madrid : Arvi : Sony Pictures Home 
Entertainment, D. L. 2021

Bea, Thomas e os coellos fixeron as paces como familia, 
pero a pesares dos seus esforzos, Peter non pode 
desfacerse da súa reputación de trasno. Aventurándose 
fora do xardín, atópase nas malas rúas da cidade, onde 
as súas travesuras son apreciadas. Pero cando a súa 
familia peluda é posta en perigo, Peter debe averiguar 
qué clase de coello quere ser.

Cine de animación ; Cine de aventuras ; ComediaCINE 791-C PET (2)

  

CINE INFANTIL

Spirit: Indomable = [Spirit Untamed] / directed 
by Elaine Bogan ; screenplay by Aury 
Wallington and Kristin Hahn 

Madrid : editado internacionalmente por 
Universal Pictures International Limited : 
distribuido por Arvi Licensing , 2021

A vida de Lucky Prescott cambia para sempre cando se 
muda da súa casa na gran cidade a un pequeno pobo 
fronteirizo no que establece amizade cun cabalo salvaxe 
chamado Spirit. 

 Cine de animación ; Cine de aventurasCINE 791-DA SPI



  

CINE INFANTIL

El viaje de Bu / [dirección, Julien Bisaro ; 
guion, Julien Bisaro, Claire Paoletti ; música, 
David Reyes]                                    
Pippi y el señor sin sueño / [dirección, 
Edmunds Jansons ; guion, Lote Eglite ; 
música, Girts Biss] 

Barcelona : Rita & Luca Films, 2021

El viaje de Bu: Bu, a pequena curuxa, acaba de saír da 
casca cando unha tormenta sácaa do niño. Xunto ao seu 
irmán aínda no ovo, irán en busca dunha nova mamá.

Pippi y el Señor sin Sueño: Este ano todo vai mal. Na 
vida de Pippi apareceu un irmán que o pon todo patas 
para arriba. Coa axuda do seu amigo imaxinario, o Señor 
Sen Soño, creasen un plan para salvar as vacacións de 
Nadal.

Cine de animaciónCINE 791-DA VIA

  



  

MÚSICA INFANTIL

Lunnis de Leyenda. Vol. 6 / [autores de 
música y letras de todas las canciones, Pablo 
Cruz, Pablo Pinilla ; voz solista, Lucrecia] 

Madrid : Editoria Musical RTVE : Alfafonte , 
cop. 2020 

 Cancións infantís CD LUN (6)

  

MÚSICA INFANTIL

Soul: original motion pictures soundtrack / 
original score by Trent Reznor and Atticus 
Ross ; jazz compositions and arrangements by 
Jon Batiste

Netherlands : Walt Disney Records, cop. 2020

Música para cine CD SOU



  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

La familia Addams: caos en la mansión 

London : Outright Games , cop. 2021

Unha noite de terroríficos xogos en familia vai comezar! 
Só os teus amigos e ti podedes axudar a Mércores, 
Pugsley, Gómez e Morticia Addams a salvar a mansión 
da familia nesta hilarante aventura de plataformas en 3D. 

Xogos electrónicosXE NSW FAM 

  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

Fifa 22

London : Outright Games , cop. 2021

Representa aos mellores equipos e xogadores do mundo 
nas mellores competicións, incluída a UEFA Champions 
League, os populares modos de FIFA Ultimate Team, o 
modo carreira e máis.

Xogos electrónicosXE NSW FIF 



  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

Sonic colours: Ultimate 

Madrid : Koch Media : Sega , [2021]

Un universo de cor. Acompaña a Sonic na aventura 
intergaláctica máis emocionante da túa vida!

Xogos electrónicosXE NSW SON 

  

VIDEOXOGOS INFANTÍS SWITCH

Super Mario 3D World ; + Bowser's Fury 

Frankfurt : Nintendo of Europe , cop. 2021 

Únete a Mario, Luigi, a princesa Peach e Toad nunha 
aventura para salvar o Reino das fadas! Bowser 
secuestrou á princesa fada… e só os nosos heroes 
poderán rescatala! 

Xogos electrónicosXE NSW SUP 



  

VIDEOXOGOS INFANTÍS PS4

F1 2021 

Madrid : Electronic Arts Sotfware , cop. 2021 

O videoxogo oficial de FIA Formula One World 
Championship 2021. Toda historia ten un principio.

Xogos electrónicosXE PS4 FOR 


