


BRANCO (0–2 ANOS)

834 MON dia 

Un día lleno de sonidos / Eva Montanari
Barcelona : Juventud, 2020

O espertador fai RIIING RIING. Os cereais feixes CRUNCH 
CRUNCH. O coche fai BROM BROM. O elefante di 'BOS 
DÍAS!'. Pero que fai o pequeno Crocodilo cando a súa mamá
déixao por primeira vez na gardería?

Sons ; Relación nai-fillos ; Contos de animais ; 
Libros con música 

 

832 HAM pim  

Pim pam palabras / ilustrado por Susie Hammer. 
Barcelona : Coco Books, 2019

Lulú acompáñanos en todas as escenas, como na 
habitación, no baño, no armario, na cociña, no parque, no 
horto, na panadería. . . 

 Palabras ; O mundo que me rodea 



AZUL (3-6 ANOS)

833 AGU rum  

Rumba / Aleix Aguilà ; Maria Beitia : la jirafa que volaba al 
bostezar 
Santander : Milrazones, 2019

A Papu acábanlle de dar unha noticia incrible a súa avoa 
foise a vivir á lúa! "E non me avisaron! Como é posible?" 
"Que haberá na lúa para que a avoa mudouse alí?" Papu fai
todo o posible para ir visitar á súa avoa. Casualmente, 
Rumba, a jirafa que ten a virtude de voar ao bostezar, 
acaba de caer pola cheminea de casa de Papu. 
 

Relación avós-netos ; Morte ; Xirafas ; Contos para
contar 

833 VOL ric   

Un rico pastel / Christian Voltz
Pontevedra : kalandraka, 2020

"Oh! Que desastre! Convidei á señorita Branca a tomar a 
merendar e. . . ? Dende hai unha hora, estou a tentar facer 
un pastel? 

Receitas de cociña ; Amizade ;Contos para contar

504 CAM  

Cambiemos o mundo : coa colaboración dos nenos e 
nenas das bibliotecas públicas de Santiago de 
Compostela, Ourense, A Coruña e Pontevedra
[Pontevedra] : Capicua ; Xunta de Galicia, 2020

Ecoloxía ; Medio ambiente - Protección 



833 HIG com  

Cómo hacer una casa en un árbol / [texto] Carter 
Higgins ; [ilustraciones] Emily Hughes
Barcelona : Libros del Zorro Rojo, 2019

Todo o que precisas para facer unha casa nunha árbore é 
tempo, e mirar hacia arriba e imaxinar unha casa de 
madeira e cañas. . . 

Imaxinación ; Sonos ; Natureza ; Xogos  ;
Creatividade ; Contos para contar 

833 IGL gra 

Grande grande / Gracia Iglesias ; Susana Rosique
[Barcelona] Carambuco, 2020

Unha noite, xusto despois de cear, Nora pegou o estirón. 
Converteuse, de súpeto, nunha nena grande grande e todo 
se lle quedou pequeno pequeno. . . 

Crecemento ; Contos para contar 

834 FLO enb  

En busca de la flor mildestellos dorada / Benjamin 
Flouw ; [traducción, Mireia Alegre i Clanxet]
Barcelona : Coco Books, 2020

Raposo é un namorado da natureza. Encántalle pasar o 
tempo entre plantas e libros de botánica. Un día descobre 
unha flor misteriosa : a mildestellos dourada, unha planta 
tan pouco común que case ninguén a viu. Por fin 
preséntase a gran aventura que esperaba! Raposo teno 
claro : ao día seguinte, lanzarase na súa procura. 

Amor á natureza ; Amizade ; Contos de animais



833 LEO und 

1, 2, 3  ¡culos! / Annika Leone ; Bettina Johansson ; 
[traducción, Tora Ahlström]
[Madrid] : Gato sueco, D. L. 2019

É sábado por fin, Mila vai saltar a piscina máis grande ela 
soa! Atreverase? No vestiario da piscina hai moito por ver : 
corpos espidos que son iguais, e a vez, diferentes. Un conto
sobre os nosos corpos e a desnudez, que nos anima a 
aceptarnos a e a desfrutar dos nosos corpos tal e como 
son. 

Diversidade ;  Imaxe do corpo; Ruptura de
estereotipos 

834 CAN fab  

Unha fábrica de bicos / María Canosa ; Dani Padrón
Vigo : Xerais, 2020

A Mindi non lle gustan os bicos. Nin sequera un pouco, a 
pesar de recibilos. Iso pode ser a razón de que non os dea. 
Quizais si ou quizais non. Pódese aprender a dar bicos? 
Existe unha máquina que os fabrica dentro de nós e os fai 
saír a través dos beizos? Como e cando se pon a funcionar?

Bicos ; Animais humanizados ; Contos para contar

831 LIP enl  

En la ciudad / Dominika Lipniewska ; [traducción, Alicia 
Rodríguez]. 
Barcelona : Coco Books, 2019

Prepárate para empezar unha viaxe a través dunha 
bulliciosa cidade. Atopa vivendas nas alturas. Observa os 
distintos medios de transporte. Escoita os ruídos das rúas 
concorridas e goza dos parques tranquilos. 

Cidades ; Libros para ver 



833 POW zoo  

El zoo de medianoche / Maudie Powell-Tuck ; Karl James 
Mountford
Barcelona : Obelisco, 2020

A pequena Eva está moi triste porque xa pasaron dous días
desde que a súa gata, Luna, desapareceu. Eva non pode
crer o que ve. Baixo a súa cama hai unha porta de entrada
ao  máxico  Zoo  de  Medianoite,  o  lugar  ao  que  van  as
mascotas  perdidas.  

Amor aos animais ; Gatos ; Contos para contar

TB(I) 81 IGL hav
  

Have a good hike, Mike! / [texto] Gracia Iglesias ; 
[ilustracións] Sara Sánchez
Madrid : Jaguar, 2020

O pingüin Valentiño decide facer o Camiño. Sae pimpante e
lixeiro coa cantimplora e co sombreiro, as mans nos petos e
un pano amarelo. Os seus amigos, xenerosos, danlle 
obxetos valiosos, polo que, en cada etapa da viaxe, vai 
aumentando a equipaxe. Ata que con tantos "por si acaso", 
non pode dar nin un paso. 

Camiño de Santiago ; Libros con música

833 GAR may  

Maya y la máquina de contar cuentos / Indy García 
Acedo ; Zuriñe Aguirre
[Madrid] : Bookolia, 2020

Maya vive nun poboado da Amazonía. Alí posúen algo único
que lles proporciona entretemento. Cando Maya cumpre 
catro anos, algo ocorre que fai cambiar por completo a 
maneira de divertirse dos nenos e nenas do seu poboado

Contacontos ; Narración oral ; Amazonas (Rexión) ;
 Contos para contar



834 SOD car  

Los carpinchos / Alfredo Soderguit
Barcelona : Ekaré, 2020

O día en que chegaron aqueles animais estraños, grandes e
peludos, a ninguén quedaron dúbidas : NON! Non había 
lugar para eles. Pero os carpinchos non podían regresar ao 
seu fogar, pois a tempada de caza comezara. Así, 
carpinchos e galiñas deben establecer unha convivencia 
que será unha revelación. 

Animais humanizados ; Convivencia ; Contos de
animais

834 FER flo  

A Florencio le pica la cabeza / [texto e ilustraciones] 
Sara Fernández
Santander : Milrazones, 2019

A Florencio pícalle a cabeza. Tenta quitar o picor. Tentao 
unha vez e outra, mais. . . Segue a picar a cabeza. Qué 
pode ter nela?

Animais humanizados ; Leóns ; Piollos ; Contos
encadeados ; Contos para contar

834 SHE uni  

Unicornio se cree genial / Bob Shea ; [tradcción : Xenia 
Pawlowsky]
Barcelona : Picarona, 2020

Á cabra que nos narra esta historia as cousas ían 
razoablemente ben. Ata que chegou Unicornio. 
Converteuse no centro de atención …E que se pode voar ou
facer que chovan madalenas? De verdade é tan asombroso
que poida converter as cousas en ouro? 

Unicornios ; Cabras ; Emocións e sentimentos ;
 Contos para contar



833 MAT caj 

Una caja / Rodrigo Mattioli
Zaragoza : Apila, 2020

Por fin chegou o paquete que Alina estivera esperando con 
tanta ilusión. Pero, a partir dese momento, as cousas non 
foron como ela pensara. Existe mellor xoguete que a nosa 
imaxinación?

Xogos infantís ; Nenas ; Imaxinación ; Contos para
contar

 

833 TIR bie  

Bienvenido, Señor malestar / Míriam Tirado ; Joan Turu
[Barcelona] : Carambuco, 2020

A Max pasáballe unha cousa : desde que nacera a súa irmá 
María, estaba estraño e non sabía por que. Sentía triste e 
enfadado (aínda que tamén contento coa súa nova irmá) . 
Pero enfadábase moito cos seus pais. A súa nai tamén 
sentía confundida : ter dous fillos era novo para ela. Cada 
día a situación era máis preocupante, ata que, de súpeto, 
PUM, apareceu o señor Malestar, un trasgo con chapeu e 
maletín, que lles axudará a detectar que lles pasa e a 
conectar de novo. 

Emocións e sentimentos ; Celos  ; Relacións entre
irmáns ; 

 Contos para contar 
 

833 GRI col  

El coleccionista de insectos / Alex G. Griffiths ; 
[traducción, Rebeca Fuentes Martínez]
Madrid : Jaguar, 2019

A George encántanlle os insectos. Grandes, con moitas 
patas, brillantes. E por iso decide converterse no mellor 
coleccionista de insectos do mundo. Pero unhas criaturas 
tan incribles non están feitas para vivir nunha botella. 

Relación coa natureza ; Contos para contar



VERMELLO (7-8 ANOS)

87 PAS luc  

Lucero / Marco Paschetta
Barcelona : Thule, 2020

Luceiro é unha entrañable criatura que nunca saíu do seu 
bosque ata que unha inundación e o seu curioso amigo 
Cuarteirón convéncenlle para emprender unha aventura en 
busca do mar. Así coñecerá mundo e xente con boas e 
malas intencións que o guiarán e finalmente 
transformarano.

Viaxes ; Amizade ; Cómics 

834 GUT per  

Perro Apestoso / Colas Gutman ; ilustrciones de Marc 
Boutavant ; traducción de Jan Martí. 
Barcelona : Blackie Books, 2020

Presentámosche a Perro Apestoso. Vive nun cubo de lixo, 
cheira a sardiñas, está cheo de pulgas e o seu pelo parece 
unha alfombra vella. E aínda por riba, tamén é bastante 
parvo. 

Cans  ; Gatos ; Amizade ; Contos

59 GIR oso 

Osos : pardo, blanco, negro / [escrito e ilustrado] Pascal
Girard ; [traducido por Victoria Risconi]
Buenos Aires : Pípala, 2019

Coñeces ao oso preguiceiro, un gran amante das termitas? 
Sabes que os osos negros son as únicas entre oito especies
de osos que non están en perigo de extinción? Que ao 
nacer o terrible oso grizzly é cego e só mide vinte 
centímetros? Que os osos se comunican entre si a través 
das árbores, a través dos cheiros que depositan alí 
fregándose?

Osos 



81 AHL pol  

Policías y ladrones / Janet & Allan Ahlberg ; traducción de
Miguel Azaola
Barcelona : Babulinka, 2019
 
Estamos en Londres. É Noiteboa. E os ladróns en plena 
faena! Burlarán á policía ou pagarán pola súa ousadía? A 
situación é alarmante. Hai que facer algo canto antes. . . 

Policías ; Ladróns ; Poesías infantís

833 OBI por  

¿Por qué hay estrellas en el cielo? : el libro de los 
oficios curioso / Anna Obiols & Subi
Alzira : Algar, 2018

Sabes a que se dedica un apañaluces ou un cazanubes? 
Imaxinas para que hai que adestrar aos dragóns? Pódense 
reparar os corazóns rotos? Quen cambia a cor das follas en 
outono? Este libro é unha porta a un universo fascinante 
onde atoparás respostas ás preguntas anteriores, entre 
moitas otras. 

Fantasía ; Imaxinación ; Contos

 833 ALO nun  

Nunca dejes de brillar / Sandra Alonso ; ilustraciones de 
Pilar Muñoz
[Barcelona] : Carambuco, 2019

Unha noite, no campamento de verán, unha nena chamada
Nora crúzase coa luciérnaga más brillante de todas : 
Totopo. Se hacen inseparables, la magia se apodera de 
ellas y, cuando están juntas ambas brillan como nunca 
antes lo habían hecho. 

Campamentos ; Celos ; Amizade ; Contos 



833 CAN bot  

El bote del Dr. Bombard / Oriol Canosa ; ilustraciones de 
Jordi Sunyer
Barcelona : Babulinka, 2019

O Doutor Bombard frota no océano nun bote minúsculo. 
Naufragou. Agora navega á deriva, só. No bote hai dous 
remos pero non os usa. É máis razoable deixarse levar pola
corrente e esperar que algún barco rescáteo. Mentres 
chega ese momento, o Doutor Bombard comparte viaxe 
con baleas, nubes de peixes voadores, quenllas feroces, 
tormentas de medo, . . . 

Naufraxios ; Contos

832 DIA cla 

Clara Campoamor : el primer voto de la mujer / 
Raquel Díaz Reguera
[Madrid] : NubeOcho, 2019

Non fai tanto tempo, cando Clara Campoamor naceu, non 
se consideraba igual ás mulleres que os homes. As 
mulleres non podían votar. Clara Campoamor loitou para 
conseguir os dereitos das mulleres. Unha persoa, un voto. 

Campoamor, Clara (1888-1972) Biografías ;
Feminismo ; 

Igualdade de xénero ; Contos

87 HER len (1) 

A media hora dos heroes / El Hermatocrítico e Albert 
Monteys
Vigo : Xerais, 2020

Roberto é un neno de sexto de Primaria coa habilidade de 
pegar uns punteirolos tremendos, e por iso o castigaron 
sen fútbol no recreo o resto da semana. Xa pensaba que ía 
pasar uns descansos aburridísimos, cando foi convidado a 
formar parte dun grupo de nenos e nenas tan especiais 
coma el : o incrible e secreto equipo «Lendas do recreo». 

Escolas ; Amizade ; Cuadrillas ; Pandillas ; Cómic 



833 PER col 

O colar de bágoas / Franca Perini ; ilustracións de Anna 
Pedron ; traducción de Xosé Ballesteros
Pontevedra : Kalandraka, 2019

A dor, as inxustizas, o desamor. . . alguén transporta as 
nosas penas. Porque a vida é fermosa, como o texto e as 
ilustracións deste libro ; pero tamén ten espiñas. 

Tristeza ; Alegría ; Contos

78 OVI pai  

Paio e o poder da música / Oviravai ; Ilustracións de 
David Ouro
[Vigo] : Galaxia, 2018 ([Moaña, Pontevedra] : Gráficas 
Lasa) 

Volve Paio, o teixugo molón, con novas aventuras e novos 
amigos como o oso Aurelio ou o armadillo Armando. 

Cancións infantís ; Poesía, rimas e cancións 

81 MIN cen  

Cen sementes que voaron / Isabel Minhós Martins ; Yara 
Kono
Vigo : Galaxia, 2019 ([Río de Mouro] : Printer Portuguesa) 

Un libro que celebra a resistencia das sementes e a 
intelixencia das árbores e da natureza

Sementes ; Árbores ; Natureza ; Libros con música



833 DOC pin 

O pintor cego / Xabier P. Docampo ; Xosé Cobas
Pontevedra : Kalandraka, 2020

O retrato máis extraordinario, elaborado coa paleta dos 
soños e do amor verdadeiro. . . Unha historia de paixón, 
vinganza e retos imposíbeis. 

Amor Álbums ; Celos ; Contos

833 COS min (1)  

Benvido ao outro barrio / Ledicia Costas ; ilustracións de
Mar Villar
Vigo : Xerais, 2020

Os Minimortos son unha cuadrilla de nenos moi diferentes 
a ti : son nenos de ultratumba. Agardan polos seus pais no 
Outro Barrio, un lugar de paso onde teñen liberdade para 
facer o que lles pete. Todo cambia o día que chega 
Catacrak, un cativo que quere regresar ao mundo dos 
vivos. Os Minimortos terán que empregar o seu enxeño 
para axudalo. Conseguirán que Catacrak regrese á vida?

Morte ; Amizade ; Contos

834 RID lun  

La luna no es de nadie / Tohby Riddle ; traducción de 
Carlos Mayor
Barcelona : Babulinka Books, D. L. 2020

Clive Prendergast é un raposo que vive con certo éxito na 
cidade. Ten dous amigos, un deles un burro chamado 
Humphrey. Esta é a historia da súa amizade e das cousas 
marabillosas que pasan unha vez na vida e deixan na alma 
unha sensación de triunfo. Porque quen pouco ten, cando 
chega a fortuna, por pequena que esta sexa, sente 
invadido pola gratitude e a alegría. 

Educación emocional ; Amizade ; Persoas sen teito ; 
Contos de animais



57 MAC enl 

En la caja maravillosa : viaje al interior de la vida / 
Salvador Macip ; Emilio Urberuaga

Como sabemos se unha cousa está viva ou non? Como 
funciona unha célula? Que garda no seu interior? Viaxa con
Alicia e o seu pai e déixate fascinar polo mundo das 
células, o ADN e as mitocondrias. Nada parece complicado 
se vas da man de un bo guía. 

Celulas ; ADN 

833 FER via  

 

Viaje a la alegría / Elena Ferrándiz

Un libro sobre como curar, como crer, como aprender do 
fracaso, como superar as adversidades e levantarse de 
novo… Acerca dos soños, os sorrisos, o agradecemento…

 Emocións e sentimentos ; Superación ; Contos

833 GRA ban  

La bandera de Amalia / Nono Granero ; Ina Hristova
Barcelona : Ekaré, 2020

Todos saben que Amalia é unha gran costurera, así que lle 
piden que faga a bandeira do pobo. Amalia ponse en 
marcha, pero non todo é carne sen ósos. Despois dun 
imprevisto tras outro, logra confeccionar unha inesperada 
bandeira que deixa atónitos aos veciños de Orbanilla.

Pobos (Persoas) ; Convivencia ; Contos



833 BIR sar 

Sara y Pelanas y el corazón roto / Jan Birck ; [de la 
traducción, Elena Arbós]
[Madrid] : Los Cuatro Azules, 2020

Desde que papá foise, a mamá de Sara ten o corazón roto. 
Pásase o día na cama e chora sen parar… Pero aos poucos,
grazas aos mimos de Sara, a pena pasa. Ata que un día 
mamá trae un estraño a casa e Sara enfádase moitísimo: 
como é posible que a súa nai equivocouse de papá? Ela 
non necesita outro pai, xa ten un! Deseguido trama un plan
cos nenos do patio para desfacerse do impostor, 
funcionará? 

Emocións e sentimentos ; Relación nai-fillos  ;
Contos 

833 ORT man 

La mano del señor Echegaray / Diego Ortiz ; 
[ilustración], Daniela Ortiz
[Barcelona] : A buen paso, 2020

O señor Echegaray vai á guerra e volve, pero sen unha 
man. A partir dese momento o seu día a día verase 
infestado de pequenos accidentes e matizado pola 
añoranza do seu membro perdido. O que el non sabe é que
desde o mismísimo campo de batalla, a súa man 
emprendeu un venturoso viaxe de regreso. Conseguirán 
volver atoparse o señor Echegaray e a súa man?

Imaxinación ; Humor ; Contos

833 VIS meu 

O meu baleiro / Marcos Viso
A Coruña : Hércules, D. L. 2020

Non todas as ausencias crean baleiros, as que si o fan son 
tan imporantes que tamén deixan recordos nos que 
atopamos aloumiños. 

Tristeza ; Emocións e sentimentos ; Amizade ; Contos 



VERDE (9-11)

844 AND ame (4) 

Amelia Fang y las vacaciones de la media luna / Laura
Ellen Anderson ; traducción de Gemma Rovira 
Barcelona : RBA, 2019

Amelia e os seus amigos aproveitan as súas vacacións para
pasar uns días coa tropa do Club de Excursionismo Arco da 
vella e para conseguir insignias na Isla Dulciruela. Mentres 
exploran a illa, Amelia e a súa cuadrilla topan cunha antiga
maldición e encóllense ata que teñen o tamaño de 
bichiños! Como llas apañarán para facer unha viaxe TAN 
LONGO e conseguir romper a maldición se eles son TAN 
DIMINUTOS?

Vampiros ; Vacacións ;  Maldicións ; Cuadrillas ;
Aventuras ; Misterio 

72 ALT des 

Descubre la arquitectura / Eduard Altarriba y Berta Bardí
Milà ; [traducción de Susana Tornero]
Barcelona : Juventud, 2020

Pirámides, catedrais, rañaceos, casas de campo. . . Hai 
construcións de moitas formas e tamaños, pero todas 
teñen unha cousa en común : todas partiron dunha idea de
alguén

Arquitectura 

846 COS ata   

El ataque polilla / Ledicia Costas ; ilustraciones de Victor 
Rivas 
Madrid : Loqueleo, 2020
180 p. : il. br. e n. ; 20 cm

Esta non é unha historia calquera. É a miña historia. 
Preguntarasche quen son eu. Chámome Eleonora, son unha
vampira e dedícome a comer os insectos que roen as 
páxinas dos libros da biblioteca onde vivo. Así que, se es 
desas persoas que non cren na existencia de criaturas 
como eu, é mellor que peches este libro, que o coloques 
nun andel e esquézasche de todo isto para sempre. Ou 
tamén podes continuar. Pero para iso debes confiar en min 
e superar unha proba. Atrévesche?

Vampiros  ; Bibliotecas ; Amizade ; Relación avós-
netos  ; Fantasía 



843 DUD jol 

Los Jolley-Rogers y el pirata flautista / Jonny Duddle ; 
[traducción, Jaime Valero Martínez]
Bizkaia : Fortuna, D. L. 2019

Un día, Matilda espértase e descobre que Villasosa da 
Ribeira está inzada de RATAS. Por sorte, un flautista 
ofrécese a botar unha man. Pero cumprirá a súa promesa o
Pirata Flautista? Ou Matilda, Jim e os JOLLEY- ROGERS terán
que salvar a situación?

Piratas ; Ratas ; Aventuras  

87 GOS fil  

A filla de Vercinxétorix / texto de Jean-Yves Ferri ; 
debuxos de Didier Conrad ; cor, Thierry Mébarki ; 
[traducción, Isabel Soto, Xavier Senín e Alejandro Tobar]
Madrid : Salvat : Xerais, D. L. 2019

Escoltada por dous xefes arvernos, unha misteriosa 
adolescente chega de noite á aldea. Xulio César e os seus 
lexionarios búscana, pois murmúrase que o pai desta 
enigmática visitante non é outro que. . . o gran 
Vercinxetórix, vencido dous anos antes en Alesia. 

Astérix (Personaxe de ficción) ; Cómics

843 GAR pet  

¡Peter! / Santiago García-Clairac ; ilustraciones de Óscar 
Herrero
Valencia : Mailan, 2019

Booki é a única máquina que viaxa a mundos literarios. 
Neste caso, Booki explira o País de Nunca xamais, habitado
por Peter Pan. Con Wendy, os Nenos Perdidos, os piratas do
capitán Garfio, os indios Picaninny, as sirenas da lagoa 
negra. . . 

Viaxes fantásticas ;  Imaxinación ; Aventuras 



843 ANE tre 

Tres bichicomas, dúas illas e unha serea / Rosa 
Aneiros ; ilustracións de Abi Castillo
Vigo : Xerais, 2020

Edelmira odia dúas cousas por riba de todo : a nata do leite
e o seu nome. A primeira consegue eliminala cun coador 
vello, pero da segunda non hai maneira de librarse. 
Chamánlle así polo avo Edelmiro, e el tampouco lle gusta 
nada porque é un verdadeiro túzaro. Por iso cando o seu 
pai lle anuncia que pasará o verán co avó en Marabilia, 
Edelmira non pode crelo. Van ser uns meses terribles!

Vacacións ; Emigración  ; Relación avós-netos  ;
Aventuras

841 BAB teñ  

Teño oito anos e quero ser youtuber / Xoán Babarro ; 
ilustracións, Luz Veloso
Vigo : Galaxia, 2019

Hoxe en día as nenas e os nenos xa non queren ser coma 
os seus pais e nais. Queren ser youtuners! 

Relacións familiares ; Vida real 

843 GOM rum  

Rumbo ao horizonte / Kike Gómez ; Dani Padrón
A Coruña : Bulubú, 2020

Un relato de aventuras e viaxes. Lugares fantásticos 
repletos de personaxes divertidos e estrafalarios. 

Viaxes ; Aventuras 



AMARELO (12-14 ANOS)

841 RAU chi  

El chico de la última fila / Onjali Q. Raúf ; ilustraciones 
de Pippa Curnick ; traducción de Marcelo E. Mazzanti
Barcelona : La Galera, 2020

Ahmet acaba de chegar novo ao colexio e non pode 
comunicarse con ninguén. Despois de regalarlle moitos 
caramelos, el e eu fixémonos moi amigos. É un bo mozo. 
Contoume que vén de Siria e que os seus pais quedáronse 
atrás. Estes días as noticias din que levantarán as 
fronteiras de Londres, pero entón como van reunirse con 
Ahmet? Xa o sei! Temos que facer algo. Josie, Tom e 
Michael e eu trazamos o mellor plan da historia : ir ver á 
Raíña e pedirlle EN PERSOA que nos axude a atopar aos 
pais do noso amigo. 

Amizade  ; Refuxiados ; Vida real 

929 KNO jov  

Jóvenes rebeldes : 25 adolescentes que están 
cambiando el mundo / Benjamin Knödler, Christine 
Knödler ; ilustrado por Felicitas Horstschäfer ; traducción de
Alicia Valero Martín
Barcelona : RBA, 2020

Queren máis liberdade, máis xustiza, máis diversidade. 
Loitan contra o cambio climático, o racismo, a violencia, a 
pobreza e a corrupción. E levan anos facéndoo! Os 
adolescentes tomaron a iniciativa para pronunciarse contra
as inxustizas e alcanzar grandes cambios. 

Mozos ; Biografías 

86 POE ver  

Versos para musas : y cuatro cuentos de Edgar Allan
Poe / selección, traducción e ilustraciones de Fernando 
Mircala
A Coruña : Bululú, 2019

Annabel Le, Helena, Marie Louise Shew… son versos sobre 
mulleres ausentes, sobre musas, que nos mostran non só a
profunda dor do seu autor pola perda senón a súa visión 
romántica da muller e o amor. 

Contos de terror – Antoloxías ; Clásicos e populares 



611 SCH res  

La respuesta eres tú : y tus billones de habitantes / 
Jan Paul Schutten ; con ilustraciones de Floor Rieder ; 
traducción del neerlandés de Goedele De Sterck
Madrid : Maeva, 2019

Este libro fala de ti, fala sobre o teu corpo. Aquí atoparás as
respostas a todas aquelas preguntas que ninguén che 
explicou de xeito claro e agradable. 

Mente e corpo ; Cuerpo humano

842 ARQ loc  

¡Loca! Juana, reina de Castilla / Neus Arqués ; 
ilustraciones de Gemma Capdevila 
Alzira (Valencia) : Algar, 2019

Juana la Loca. Todos escoitamos algunha vez o seu nome 
asociado a este apodo doloroso, que releva o caracter 
valente dunha muller que tivo que asumir a gran 
responsabilidade como raíña de Castela nun momento 
crucial da historia. Se Juana foi chamada tola debeuse á 
súa personalidade tenaz e á incomprensión que sufríu por 
parte de moitas das persoas que a acompañaron. Todas as 
persoas somos únicas. . 

Juana I, Raíña de Castela (1479-1555) - Biografías

841 PAL won  

Wonder / R. J. Palacio ; [traducción, Diego de los Santos 
Domingo y Verónica Canales Medina]. August y yo
Barcelona : Nube de Tinta, 2018

Este volume recopila tres puntos de vista sobre August : a 
ollada de Julian, o rapaz que o acosa ; a complicidade de 
Christopher, o seu amigo de toda a vida, e a benevolencia 
de Charlotte, a súa nova compañeira de escola. A través 
deles coñeceremos outra versión de August e cómo este 
mudou a súas vidas.

 

Acoso moral en la escuela ; Autoestima ; Amizade ;
Vida real 



845 PIC tom (11)  

Los Lobozombis son geniales (y punto) / Liz Pichon 
[texto e ilustraciones ; traducción, Daniel Cortés Coronas]
Madrid : Bruño, D. L. 2017

«Ola, son Tom Gates, e teño un plan xenial para que o meu 
grupo, os Lobozombis, sexa o mellor do mundo enteiro! 
Este é o plan : 1. Crear máis cancións (sobre profes, mellor 
non) . 2. Gravar un vídeo bestial (pan comido) . 3. Durmir 
ben (se é que podo ter un pouco de silencio) . 4. Chinchar á
miña irmá Delia (isto non ten nada que ver cos 
Lobozombis, pero sempre me motiva) ». 

Trasnadas ; Escolas ; Cuadrillas ; Humor

7 IGN art  

Mujeres en el Arte : 50 intrépidas creadoras que 
inspiraron al mundo / escrito e ilustrado por Rachel 
Ignotofsky ; traducción de Blanca Gago
[Madrid] : Capitán Swing : Nórdica, [2020]

Un libro inspirador con ilustracións cheas de encanto, narra
os logros e as historias de cincuenta destacadas mulleres 
no terreo artístico, como as pintoras Frida Kahlo e Georgia 
O'Keeffe, ata nomes menos coñecidos, como Harriet 
Powers, bordadora de colchas afroamericana do século XIX.

 Mulleres - Biografías

82 ABA som  

A sombra das árbores / Ana Abad de Larriva
Vigo : Galaxia, 2019

Unha proposta teatral de corpo poético onde movemento e
palabra cobran especial importancia. Estamos diante 
dunha peza teatral aberta, escenario simbólico poboado 
por un bosque de sombras que é o espazo que habitamos. 
Unha reflexión orixinal e novidosa sobre nós. 

Busca da propia identidade ; Teatro



82 DIA unh
  

Unha estrela para Amina / Celia Díaz Núñez ; 
ilustracións, Kristina Sabaitez
Vigo : Galaxia, 2020

Unha boneca fala desas guerras invisibles, desas persoas 
que están refuxiadas e das que ningúen quere saber. 

Refuxiados ; Bonecas ;Teatro 

86 HEA his
  

Historias de fantasmas de Japón / Lafcadio Hearn, 
ilustrado por Benjamin Lacombe ; [traducción de los 
cuentos de Hearn, Alejandro Tobar ; traducción del prefacio,
Isabel Soto]
[Zaragoza] : Edelvives, 2020

Once inquietantes historias, poboadas de pantasmas, 
espíritos e outros seres sobrenaturais. 

Espíritos ; Pantasmas ; Medo

843 MOR fam 
 

O famoso catálogo Walker & Dawn : unha 
extraordinaria aventura ó longo do Mississippi / 
Davide Morosinotto ; [tradución, Moisés Barcia]
Cangas do Morrazo (Pontevedra) : Sushi books, D. L. 2020

Partimos catro. Te Trois o valoroso, que quería dominar a 
vida. Eddie o xamán, que quería descubrir os seus 
segredos. Tit, que era pequeno, pero grande cando facía 
falta. E Julie, a invulnerable que quería ser feliz. 

Viaxes ; Amizade ; Aventuras 



910 ABR enl 

En los límites del mundo / Gabriel Abril ; ilustraciones de
Marc Argenter y Gabriel Abril ; prólogo de Jordi Sierra i 
Fabra
Barcelona : Torre de Papel, 2017

A vida dos grandes exploradores nun libro ilustrado. 

 Exploradores ; Biografías  

87-MAN MOR bue
(1)  

Buenos días, bella durmiente / Megumi Morino ; 
[traducción Carlos Mingo e Irene Tellería]
Barcelona : Norma Editorial, D. L. 2019

Tetsu traballa nunha mansión con certa fama de tétrica, 
onde reside recluída Shizu, a única filla dos seus 
adiñeirados propietarios. Acaba trabando amizade con ela, 
pero a cousa complícase cando descobre que a pobre Shizu
adoita ser posuída por pantasmas que usan o seu corpo 
para volver á vida. 

Amor adolescente Cómics ; Cómic manga 



MEDRAR LENDO

ML 37 DEW exp  

Experiencia e educación / John Dewey ; traducción de 
Manuel F. Vieites ; epílogo de Jaume Martínez Bonafé
Pontevedra : Kalandraka, 2020

Frote ao modelo escolar tradicional, J. Dewey, un dos 
máximos mentores da Escola Nova, propón unha escola 
progresiva. Este modelo toma en considerción os impulsos, 
as necesidades, os interrogantes e intereses do alumnado, 
así como a interrelación do coñecemento escolar coa 
contorna, a unidade entre o saber e o facer, e o papel 
propositivo dos profesores. 

Pedagoxía ; Pedagogía 



CINE INFANTIL E XUVENIL

CINE 791-DA TIE  
[amarelo]

El tiempo contigo = Weathering with you / original 
story, screenplay, director, Makoto Shinkai ; music 
RADWIMPS
[S. l. ] : Selecta Visión, D. L. 2020

Unha  moza  estudante  de  bacharelato  fuxe  da  súa  casa
para ir a vivir a Tokio, onde coñece a outra moza co poder
de  deter  a  chuvia  e  despexar  o  ceo.  No  verán  do  seu
primeiro  ano de  bacharelato,  Hodaka chega a  Tokio tras
fuxir  da  casa  nunha  illa  remota.  Non  tarda  en  vivir
momentos de necesidade, pero finalmente consigue por fin
aos  seus  días  de  soidade  cando  atopa  traballo  como
redactor nunha cuestionable revista de ocultismo. 

Cine de animación ; Cine romántico ; Cine
fantástico ; Drama

 

CINE 791-DA SCO
[gomet celeste] 

¡Scooby! / directed by Tony Cervone ; screenplay by Adam
Sztykiel. . . [et al. ] ; music supervisor, Gabe Hilfer ; music 
by Tom Holkenborg
Madrid : Warner Bros Entertainment, cop. 2020

Scooby e a cuadrilla enfróntanse ao seu misterio máis 
complicado : un complot para liberar ao can pantasma 
Cérbero. Mentres corren para deter a apocalipse perruno, o 
grupo descobre que Scooby ten un épico destino que 
ninguén sospeitou nunca. 

Debuxos animados ; Cine familiar

CINE 791-DA SCO
[gomet celeste] 

Mulan / directed by Niki Caro ; screenplay by Rick Jaffa... 
[et al.] ; music by Harry Gregson-Williams 

[S.l.] : The Walt Disney Company Iberia , D.L. 2019 

Unha moza intrépida arrisca todo por amor a súa familia e 
ao seu país para converterse nunha das guerreiras máis 
grandes que China coñecese 

Cine de aventuras ; Drama ; Cine familiar



MÚSICA

CD ROY
[verde pistacho] 

Disney goes classical / performed by The Royal 
Philharmonic Orchestra ; Sally Herbert ; Dave Arch

Overture from Mary Poppins ; How far I'll go from Moana ; A
whole new world from Aladdin ; Can you feel the love 
tonight with Matteo Bocelli from The lion king ; Almost 
there from The princess and the frog ; Go the distance from
Hercules ; Colors of the wind from Pocahontas ; When she 
loved me with the opera men from Toy Story 2 ; The bare 
necessities from The jungle book ; Par of your world with 
Kaori Muraji from The little Mermaid ; Beauty and the beast 
from Beauty and the beast ; I see the light from Tangled ; 
Let it go with Christian Li from Frozen ; Reflection from 
Mulan ; When you wish upon a star with Renée Fleming 
from Pinocchio

Música clásica ; Música para cine ; Cancións infantís



VIDEOXOGOS
NINTENDO SWITCH

XE NSW NBA 

NBA 2K21
 Madrid : Nintendo : Take-Two Interactive España, cop. 2020

Xogos electrónicos

XE NSW JUS 

Just dance 2021
Madrid : Nintendo Co., cop. 2020 

Xogos electrónicos
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