


BRANCO (0–2 ANOS)

832 UNO mip

Mi primer viaje a la Luna / [ilustración, Kat Uno]
Madrid : Bruño, 2019

Un libro co que os máis pequenos descubrirán de maneira sinxela
como é a Lúa e traballarán o sentido do tacto, fundamental para o
desenvolvemento  da  intelixencia  nestas  idades,  grazas  ás
preciosas texturas que acompañan ás ilustracións.

Viaxes espaciais ; O mundo que me rodea



AZUL (3-6 ANOS)

(038) LOP ani

Animalfabeto / de Roselino López
Madrid : Jaguar, 2018

Con estas  divertidas  e  salvaxes  ilustracións  os  prelectores  máis
curiosos poderán aprender todas as letras do alfabeto á vez que
descobren e coñecen animais de todas as especies.

Abecedarios ; Letras ; O mundo que me rodea

59 LIB

El libro de los animales salvajes y sus sonidos / [traducción, Laura
Fanton ; sonido, Oliver Grieshammer]
Barcelona : Picarona, 2018

Que son fai o lince? E o rinoceronte? Como canta un tucán? 45
animais cobran vida grazas ás ilustracións e os círculos de son que
as acompañan. Dividido en sete hábitats distintos, este libro dá a
coñecer  diversos  animais  que  habitualmente  viven  en  estado
salvaxe,  enriquece o vocabulario  e  desenvolve  a  motricidad fina
dos nenos.

Animais salvaxes ; Sonidos ; O mundo que me rodea

81 TIT ata

Ata 10 / Laura Titimoki
Vigo : Galaxia, 2020

Contar semella fácil. Pero non o é... ou si, se te deixas guiar polo
que conta este libro.
Aprenderás a contar ata 10 e ata o infinito!

Números ; O mundo que me rodea ; Libros con música



62 HAW veh

Vehículos  /  David  Hawcock  ;  [traducción:  Mª  Jesús  García
González]
Madrid : San Pablo, 2019

Asombrosos pop ups para os máis pequenos.
Que é un tuk-tuk? Como é un coche de bombeiros? Que velocidade
alcanza un coche de Fórmula 1?

Vehículos 

832 FRA miv

Mi voz / José Fragoso
Madrid : Narval, 2018

Sabías que a túa voz che permite nomealo todo? Sabías que podes
facer con ela todo o que te propoñas? E sobre todo, sabías que o
que digas con ela representa quen es e pode facerte chegar moi
lonxe? 

Comunicación ; Contos para contar

81 CAB adi

Adivina, adivina, el universo / Mariona Cabassa
Madrid : Anaya, 2019

Que hai no universo? Que puedesver cun telescopio? Que brilla no
ceo?
Amodo, le as pistas, pienas e adiviña! Que se esconde detrás de
cada solapa?

Poesía, rimas e cancións



833 GAR che

Chester : el oso extraterrestre / Raquel Garrido ; Roger Olmos
Madrid : San Pablo, 2019

Chester é un oso moi especial. É un oso extraterrestre. Ou, quizais,
non. As vexes os demais sorpréndennos con estrañas costumes.
Pero iso non significa que non poidamos ser amigos, os mellores
amigos. 

Osos ; Imaxinación ; Contos para contar

833 LIR ram

Ramiro, el boxeador / Lirios Bou
Valencia : Andana, 2018

Ramiro  pertence  á  familia  dos  máis  grandes  boxeadores  e
boxeadoras de todos os tempos. O seu soño é ver o seu retrato
colgado no Muro dos Campións e que todos sentan moi orgullosos
del.  Pero  hai  un  pequeno  problema:  Ramiro  non  quere  pegar  a
ninguén.

Resolución de conflitos ; Violencia ; Contos para contar

833 MAT arb

Un árbol / Rodrigo Mattioli
Zaragoza : Apila, 2019

Alina decidiu plantar unha árbore e todo comezou a cambiar. Ás
veces unha pequena decisión é dabondo para transformar todo o
que nos rodea. 

Natureza ; O mundo que me rodea ; Libros con música



833 RUZ que

¡Qué libro más tonto! / Sergio Ruzzier ; [traducción, Marta Tutone]
Madrid : Liana, 2019

Un libro xenial sobre a aventura de aprender a ler. Unha viaxe para
reflexionar sobre as palabras e descubrir que, do mesmo xeito que
as imaxes, poden ser tristes, alegres, transmitir paz e tranquilidade
ou,  polo  contrario,  ser  salvaxes  e  duras.  Porque  un  libro  pode
levarnos onde non puidésemos imaxinar chegar antes de empezar
a lelo. Un libro lévanos lonxe, todo o lonxe que poida voar a nosa
imaxinación movida polo motor do texto. 

Libros ; Lectura ; Contos para contar

833 SAN his

Historia de Nuk / Paloma Sánchez Ibarzábal ; Natascha Rosenberg
Madrid : Narval, 2019

Un refacho de aire zarandeó as ramas da árbore e a pequena Nuk
espertou por primeira vez.
O vento tiña présa, agarrouna e levoulla voando.

Busca da propia identidade ; Sementes ; Contos

833 VAS qui

¿Quién soy yo? / Paula Vásquez
Madrid : Loqueleo, 2019

Alguén  deixou  un  debuxo  sen  terminar  e  a  un  triste  animal
preguntándose:  «Quen  son  eu?».  Para  atopar  a  resposta,  o
protagonista  deste  libro  necesitará  a  axuda  dun  talentoso
debuxante,  que  requirirá  de  muuucha  paciencia,  xa  que  para
descubrir  a verdadeira identidade do misterioso protagonista terá
que facer máis dun intento. 

Imaxinación ; Debuxo ; Contos para contar



834 ALT peq

Pequeña en la jungla / Marta Altés
Barcelona : Blackie books, 2017

É  difícil  ser  a  pequena  nunha  gran  cuadrilla,  e  máis  aínda  na
inmensa xungla... Pero canto máis pequeno es, máis grandes son
as túas aventuras e máis emocionantes os teus retos. 

Selvas ; Aventuras ; Contos para contar

834 BAH eri

Ericito y la exposición / Özge Bahar Sunar ; Ceyhun Şen
Madrid : Jaguar, 2019

A escola do bosque organiza unha espectacular exposición na aula.
Nesta  exhibición,  cada  estudiante  amosará  as  súas  primeiras
letras.  Pero Ericito sufriu un accidente e non pode usar as súas
patiñas  dianteiras.  Atopará  Ericito  unha  solución  aos  seus
problemas?  

Animais humanizados ; Escolas ; 
Superación persoal ; Contos para contar

834 BED bir

Birdy & Bou / David Bedford y Mandy Stanley ; traducción, Merme
L'Hade
Madrid : Jaguar, 2018

A librería flotante ha chegado e Bou, a cuadrilla da orejita vermella,
está a desexar sacar o seu libro favorito.
Pero... como é posible? Alguén o colleu primeiro!

Animais humanizados ; Amizade ; 
Bibliotecas ; Contos para contar 



834 CAN rar

Raro / Canizales
Zaragoza : Apila, 2019

"Necesítanse empregados para a nova mansión".  Clemente é un
tipo  normal  e  pensa que  lle  resultará  fácil  conseguir  un  traballo
porque  todos  os  aspirantes  parécenlle  moi  raros.  Pero...  as
apariencias enganan. Un álbum que nos ensina a valorar a nosa
propia identidada e nos fai reflexionar sobre o que consideramos
normal ou raro. 

Busca da propia identidade ; Animais humanizados 

834 GRA com

¿Cómo dices que te llamas? / Kes Gray , Nikki Dyson
Madrid : Jaguar, 2018

No Ministerio de Animais con Nomes Ridículos hai unha fila moi
longa chea de estrañas criaturas. Cal podería ser o problema? Por
que  rin  todos  tanto?  E  que  aspecto  ten  unha  quenlla  alfombra
telesado? 

Nomes propios ; Humor ; Contos de animais

834 KER lla

La llama artesana / Mike Kerr ; ilustrado por Renata Liwska
Madrid : Jaguar, 2019

Unha historia sobre artesanía, amizade e grandes agasallos. 

Animais humanizados ; Amizade ; 
Artesanía ; Contos para contar



834 PIN can

La canción de Bruna / Txema Pinedo ; Paul Caballero Barturen
Madrid : Jaguar, 2018

No  seu  primeiro  día  de  colexio  Bruna  coñeceu  a  moitos  novos
amigos. Quere lembralos a todos para contarllo ao seu avó. Que
mellor que unha canción para facelo? 

Relación avós-netos ; Amizade ; Recordos ; Contos para contar

834 RIM lot

Lota,  la  cachalota  /  ilustración,  Colectivo  Rosa  Sardina  ;  texto,
Roser Bimbau
Barcelona : Takatuka, 2019

Día tras día, onda tras onda, o mar estaba cada vez máis sucio.
Lota, a pequena cachalota, estaba moi intrigada.
Que facía TODO ESO na súa casa? De onde saíra?

Ecoloxía; Medioambiente mariño ; Contos de animais

834 SAL noq

¡No quiero dormir sola!  / Textos, Laura Sala Belda ; Ilustraciones,
Ketterer Design
Barcelona : Lectio, 2018

Nun bosque afastado conviven moitos animais  distintos:  a  Jirafa
Reticulata que ten medo de durmir soa, a Ra Marrana que cheira
moi mal,  o  Hipopótamo Brillantín  que non sabe dar  bicos...  Que
farán para que unha poida durmir e a outra se lave dunha vez por
todas? E o Hipopótamo, aprenderá a dar bicos? 

Superación ; Hora de durmir ; Contos de animais



87 VIV via

Viaje al fin del mundo con Ratón / Frank Viva
Barcelona : La casita roja, 2017

Un mozo explorador e o seu mellor amigo, Rato, viaxan á Antártida.
Rato, impaciente, non deixa de preguntar canto falta para chegar e,
tamén,  cando  volverán a  casa.  Pero  hai  tantas  cousas  das  que
gozar durante a travesía! Verán un ceo impresionante, pingüíns e
baleas, e mesmo nadarán sobre un volcán submarino!

Cómic

834 HER lin

La línea imaginaria / Fernando P. Hernando
Madrid : Narval, 2018

Verdade que a  leiona  coa súa grrrrrrr  parécenos o  animal  máis
fero? E os conejitos? Non son adorables,  tan entrañables que a
todos nos gustaría acariñalos?
Ai, pois resulta que, no fondo, si pénsalo un pouco, non todo é o
que parece...

Apariencias ; Animais humanizados ; Prexuizos ; Libros para ver

834 JOH vue

¡Vuelve a casa! / texto de Jory John ; ilustraciones de Benji Davies ;
[traducción: Anna Llisterri]
Valencia : Andana, 2019

Pato quere facer cousas con Oso. Pero Oso foise a pescar unha
semana  enteira.  Que  fará  Pato  mentres  Oso  non  está?  Como
sobrevivirá sen o seu mellor amigo?

Amizade ; Animais humanizados ; Contos de animais



VERMELLO (7-8 ANOS)

793 POT mon

Monstruos:  una  lupa  mágica  para  ver  a  los  personajes  más
misteriosos  y  terroríficos  /  Céline  Potard  ,  Sophie  Ledesma  ;
[traducción: José Luis Díez Lerma]
Barcelona : Lectio, 2018

Este libro presenta unha incrible galería de monstros procedentes
de todo o mundo.
Descobre as súas formas estrañas, os seus hábitos extravagantes,
os seus hábitats... e tamén as súas comidas preferidas. Despois,
coa túa lupa máxica, búscaos nas páxinas onde se esconderon.

Monstros

831 SEN ene

En  el  vertedero  con  Juan  y  Pedro:  dos  retahílas  rimadas  con
ilustraciones / de Maurice Sendak ; [traducción, Miguel Azaola]
Pontevedra : Kalandraka, 2019

Juan e Pedro presencian un secuestro por parte dunha banda de
ratas.  Despois  dunha serie  de estrataxemas e xiros argumentais
loitarán por recuperar ao bebé cautivo coa inestimábel axuda da
Lúa  e  un  felino  que  exerce  o  seu  inherente  poder  fronte  aos
roedores. 

Infancia ; Desigualdade social ; Secuestros; Bebés ; Libros de
imaxes

833 CAN lad

O ladrón de voces  / [texto],  María Canosa ;  [ilustracións],  Noemí
López
Ferrol : Embora, 2018

As palabras non voan, as palabras quedan. Pero é certo que son
quen  de  viaxar.  Onde?  Nos  nosos  oídos,  nas  nosas  mentes  e
tamén polo vento. Cando os refachos crean remuíños as palabras
poden mesturarse, enleándose as voces. Son tan importantesn que
Marcos e Sofía, igual que farías ti, coidan das súas palabras. Antes
de que saian pola boca e unha vez que se fan oír. Son un teosuro.
Tanto, que haberá quen as queira roubar. Quen será O ladrón de
voces? 

Imaxinación ; Soños ; Eco ; Fantasía ; Contos



833 CAS min

Min sin miedo / Melissa Castrillón ; [traducción, Isabel Rosell]
Barcelona : Astronave, 2019

Min soña con ser tan forte e intrépida como as súas tías, pero está
segura de que iso nunca pasará.  Con todo,  unha noite,  un bufo
lévalla  a vivir  unha extraordinaria  aventura:  os animais  están en
perigo porque un monstro quere darlles caza. Poderá facer algo por
eles? Min terá que descubrir  que a grandeza está no interior  se
quere axudarlles. 

Animais ; Superación persoal ; Xenerosidade ; Creatividade ; 
Curiosidade ; Contos

833 COS con

Conexión Macarrón / Ledicia Costas ; ilustracións de Laura Suárez
Vigo : Xerais, 2020

A Espe e a Rino non lles gustan os paraugas, por iso agardaban
debaixo  dun  tobogán  a  que  parase  de  chover  cando  un  señor
fúnebre, con roupa, chapeu e paraugas negros, lles preguntou se
querían que os acompañase á casa. Díxolles que era Expósito e
que vivía no seu mesmo edificio, no noveno andar. Todo nel lles
pareceu sospeitoso: o sombreiro dáballe voltas sobre a cabeza, os
seus ollos brillaban cunha potente luz branca, e nalgún momento
confesou  que  tiña  antenas.  Estaba  claro  que  non  era  un
«Expósito»,  era  un  extraterrestre!  Que  ían  facer  agora  que
coñeceran un extraterrestre de verdade?  

Veciños ; Imaxinación ; Contos

833 GIS ami (1)

Los amigos del  Coco  /  Francesc Gisbert  ;  [ilustraciones]  Cristina
Durán
Valencia : Andana, 2019

"Los amigos del Coco" narra a historia de María e o seu can Busca,
inmersos nunha aventura de maxia e fantasía na que coñecerán á
nobre  estirpe  dos  asustaniños  que  invocaban  os  nosos
devanceiros. O diablillo traveso escapou do colexio, e María e os
seus amigos terán que atopalo antes que o malvado cazador de
mostros.   

Monstros ; Maxia ; Seres fantásticos



833 COU chi

Las  chicas  y  los  chicos  también...  ¡pueden!  /  Sophie  Gourion  ;
Isabelle Maroger
Barcelona : Astronave, 2019

O conto que rompe definitivamente con os estereotipos de xénero.
«As mozas non xogan ao futbol!», «as bonecas non son para os
nenos!».  «as  nenas  non  poden  ensuciarse!»,  «os  nenos  non
choran!"». Seguro que ouviches frases deste tipo na televisión, a
escola ou mesmo en casa, pero non son certas. Xa sexas neno ou
nena, podes facer o que queiras!
Cun ton político que foxe dos prexuízos, esta é unha lectura que
empodera e dá ferramentas aos nenos e nenas para que non teñan
medo de ser quen son.

Ruptura de estereotipos ; Igualdade de xénero ; Contos

833 HER rap

Rapunzel con piollos / El Hematocrítico ; ilustracións de Mar Villar ;
[tradución Anaír Rodríguez]
Vigo : Xerais, 2019

Rapunzel pasa o tempo na súa torre protexida de calquera perigo:
bruxas malvadas, ogros, lobos... O que non espera é ser atacada
polas criaturas mías silandeiras: os piollos! 
Estes bichiños multiplícanse rapidamente na súa melena, e non hai
remedio  contra  eles.  Nin  a  limpeza  de  Brancaneves  e  os  seus
ananos,  nin  o raio  conxelador  da Raíña das Neves,  tampouco o
enxeño de Garavanciño. Os piollos construíron unha cidade no seu
cabelo e non pensan marchar.
Como ha facer para liberarse deles?

Princesas ; Piollos ; Contos clásicos ; 
Ruptura de estereotipos ;  Humor

833 LOZ vel

La vela que no se apagaba y otros misterios con solución / Antonio
Lozano ; Alba Marina Rivera
Barcelona : A buen paso, 2012

O día no que os exploradores máis improbables atopan marabillas
da natureza como unha galleta  quente no Polo  Norte;  un piano
perfectamente conservado nunha cova do Perú; ou unha candea
que arde baixo o mar; os equipos expertos chegan a conclusións
absurdas. Ninguén os cre e menos de nada Recoleta, unha rapaza
moi  intelixente  que  lerá  todos  os  libros  escritos  ata  atopar  a
solución. 

Imaxinación ; Humor ; Contos



833 MER tre

Un trevo para Xulieta / Paula Merlán ; Mar Azabal
Madrid : Bookolia, 2020

Cando nos damos conta de que algo nos fai diferentes, asáltannos
as  dúbidas  (aceptarannos  así?)  e  tratamos  de  ocultalo.  Xulieta
superará os seus temores grazas á imaxinación e complicidade dos
seus amigos.  

Emocións e sentimentos ; Busca da propia identidade ; Contos

833 PAL won

Wonder: todos somos únicos / escrito e ilustrado por R. J. Palacio ;
traducción de Ricard Gil
Barcelona : Nube de Tinta, 2017

Unha historia deliciosa, sinxela e amable que ilustra a importancia
da diversidade e a importancia de aceptar  aos demais tal  como
son. «Sei que non podo cambiar o meu aspecto. Pero quizá, só
quizá, a xente pode cambiar a súa maneira de mirar...»   

Tolerancia ; Imaxinación ; Contos

833 YAM que

¿Qué haces con una idea? / texto de Kobi Yamada ; ilustraciones
de Mae Besom
Barcelona : BiraBiro, 2017

En que  se  converten  as  ideas?  En  cousas  grandes,  en  cousas
absurdas, en cousas pequenas, en cousas aloucadas, en cousas
boas...  Cousas  como  historias,  obras  de  arte,  viaxes,  inventos,
produtos, medicamentos...
De feito, todo o que ves ao teu ao redor, unha vez foi unha idea.
Entón, que farás coa túa idea?

Busca da propia identidade ; Imaxinación ; Contos



833 MOM via

A viaxe de Ana / Alberte Momán ; ilustracións, Lidia Nokonoko
Vigo : Galaxia, 2020

Ana quere ir xogar ao parque, pero a súa avoa está enferma e non
pode acompañala. A avoa anímaa a que faga soa o camiño ata o
parque,  pero  cada  vez  que  pisa  a  rúa  algo  lle  fai  pensar  que
necesita algo que non ten. Daquela volve, e cóntallo a avoa. 

Relación avoa-netos ; Busca da propia identidade ; Contos

834 PAU pel

Pelo y plumas  / Lorenz Paula ; Kathrin Schärer ;  [traducción del
alemán Patric de San Pedro]
Barcelona : Takatuka, 2020

O can e a galiña actúan xuntos. Representan A súa historia.
E esta resúmese así: a galiña soña con atopar un tesouro pirata, e
o can desexa ter un amigo alto, forte e listo. Os dous atópanse por
casualidade e axúdanse o un ao outro... e ao final danse conta de
onde suceden as aventuras de verdade. Un aplauso atronador!
O can e a galiña son felices porque o público ha notado que o
teatro é un reflexo da vida real.

Amizade ; Desexos ; Contos de animais

86 GIL par

Para  ser  hada  madrina...  o  hado  padrino:  y  otros  cuentos  para
crecer  por  dentro  /  Carmen  Gil  ;  [ilustraciones  de:  Esther
Burgueño  ,  Susana  Hoslet  ,  Valentí  Gubianes  ,  Eva  Santana  ,
Patamala (Tamara Durán)]
Barcelona : Takatuka, 2020

Penétrache  no  universo  de  Carmen  Gil  e  coñece  a  simpáticos
elefantes, dragones medorentos, hados padriños...
Esta colección de contos axudarache a crecer por dentro mentres o
fas por fóra.

Autoestima ; Xenerosidade ; Medos infantís ; Contos



833 TOB mar

Mariña e o balón / Pepe Tobaruela ; ilustracións de Pablo Rosendo
Vigo : Xerais, 2020

Mariña é unha namorada do fútbol e da poesía. Escribe poemas
acotío, pero aínda non se decidiu a anotarse nun equipo de fútbol
porque pensa que todo o mundo vai ser coma os seus compañeiros
da clase, que sempre amolan as nenas que queren xogar co balón
no recreo. Con todo, Mariña devece tanto por canear, fintar, pasar,
xutar e meter gol que está disposta a solucionar este problema coa
axuda das súas amigas. 

Nenas ; Fútbol ; Contos

87 WIR caj

Caja: el reencuentro, la torre más alta del mundo y el gupo de las
llanuras / Patrick Wirbeleit & Uwe Heidschötter
Barcelona : La casita roja, 2018

Mateo  pasa  uns  días  en  casa  dos  seus  avós,  xunto  ao  mar.
Encántalle construír cousas: por que non unha torre de vixilancia na
praia?  Pero,  apenas empeza a obra co seu avó,  han de parala
porque este debe marcharse. Só e aburrido, Mateo lembra a Caixa:
a ninguén lle entusiasmaría máis  ese proxecto!  Usando a chave
que o traslada prodigiosamente ata onde viven el e o mago Tomeo
Carabardo, irá ao seu encontro. O seu amigo de cartón non cabe
en si de alegría. levantarán a torre máis alta do mundo!
Con todo, unha intensa tormenta e o talento de Caixa para crear o
caos  complicarán  os  seus  plans.  Necesitarán  a  axuda  de
Carabardo para enfrontarse a varios perigos, entre eles, o estraño
gulpo das chairas.

Cómic



VERDE (9-11)

001 RIC inf

Infomanía:  curiosidades,  clasificaciones  y  récords  alucinantes  /
Richards ; Simkins ; [traducción, Sara Bueno Carrero]
Madrid : Anaya, 2019

Visualiza, a través de iconas, gráficos e imaxes incribles, centos de
datos  de  animais,  persoas,  edificios,  a  natureza  ou  o  espazo.
Descobre  os  top  10 e  as  marcas  máis  alucinantes  do universo:
desde  as  persoas  máis  ricas  ata  os  cantantes  con  máis  éxito,
desde a montaña rusa máis rápida ata o hotel máis caro.
Infomanía cambiará a túa forma de ver o mundo!

Preguntas e respostas 

52 VAL qui

Quiero la Luna  / Andrea Valente, Umberto Guidoni ; ilustraciones
de Susy Zanella  ;  [traducción y adaptación,  Ana Belén Valverde
Elices]
Madrid : Laberinto, 2019

Espectáculo nocturno, divindade celeste, fonte de inspiración para
os  poetas,  obxecto  de  estudo  para  os  científicos  e  meta  dunha
extraordinaria viaxe espacial... é a Lúa!
Despega  cara  ao  ceo  e  descobre  todo  sobre  o  noso  único  e
precioso satélite natural. As lendas e as primerísimas películas, as
aventuras de Verne e a verdadeira historia do foguete máis grande
do mundo, o telescopio de Galileo e as mareas de Newton, pero
tamén as románticas sonatas para piano, as dúas caras da Luna, a
cara próxima e a cara oculta, e mesmo lúas cheas ou escondidas
tras unha eclipse, lúas artificiais e lúas para visitar sen saír de casa.

Lúa 

82 CAR car

Carabela / Paula Carballeira ; ilustracións, Abi Castillo
Vigo : Galaxia, 2020

Este libro conta a historia de Carabela, a cociñeira dun barco que
naufraga na Illa Pequena de Plástico, onde está soa e rodeada de
peixes mutantes que a advirten que son tóxicos, de paxaros que
tamén se queixan por comer substancias nocivas… Para aliviar a
tristeza, Carabela constrúe unha nena de Plástico á que lle conta
historias  de  como  é  o  mundo  fóra  da  Illa  Pequena.  A  autora
lánzanos unha mensaxe sobre a importancia de que coidemos o
noso medio ambiente e recórdanos que planeta non temos máis ca
un. 

Teatro



61 WIN cue

El cuerpo humano es alucinante  / Robert Winston ; ilustrado por
Owen Gildersleeve ; [traducido por Mª José Gómez Benito]
Madrid : San Pablo, 2018

Prepárache para unha viaxe alucinante á máquina máis sofisticada
e única xamais creada: o corpo humano!
Aprende como funciona o corpo humano con esta guía visual chea
de datos e curiosidades.
Viaxa desde poderoso corazón ao apaixonante cerebro e visita polo
camiño o aparello dixestivo, o esqueleto, as neuronas ou o sistema
respiratorio.  Coas  incribles  ilustracións  non  te  perderás  nin  un
detalle.

Corpo humano
 

635 KEC mip

Mi primer huerto / Emmanuelle Kécir-Lepetit
Barcelona : Lectio, 2019

Coma se dun bo cadro de persoal tratásese,  esta pequena guía
práctica e documental está feita para ti.
No seu interior, descobre todos os trucos e consellos para crear o
teu primeiro horto no xardín ou encima do teu balcón. Así mesmo
atoparás as respostas ás túas preguntas:  Como crear un horto?
Onde instalalo? Como preparar a terra? Como sementar?
E  iso  non  é  todo,  unha  guía  de  observación  espérache  para
aprender a escoller as froitas e verduras fáciles de cultivar e como
asociar  as  plantas  para  atraer  aos  bichitos  beneficiosos  para  o
xardín e afastar aos parásitos.

Horticultura 

82 CAR saf

Safari  / Maite Carranza ; [ilustracións, Manuel Ortega ; traducción,
María Xesús Gómez]
A Coruña : Rodeira, 2019

Dani esperta aterrorizado nos brazos dun enorme chimpancé no
medio da selva. Tenta berrar, pero non poder emitir ningún son. O
único que lembra é a imaxe dunha moza encantadora que sorrí,
fala  sen  parar  e  chámase  Mary  Jo.  Ata  que,  aos  poucos,  vai
enfiando imaxes.  Unhas  larpeiradas que saben  doces,  unha nai
que choca contra os farois,  un foso do zoolóxico, as torturas do
Bigotes... e unha viaxe a África.
O mellor será que Dani explíquevos o dos leóns, a súa familia, o
safari e Mary Jo. Seguro que o entenderedes de marabilla.

Teatro



843 DAN mar (1)

La  diversión  de  Martina:  un  desastre  de  cumpleaños  /  Martina
D'Antiochia ; ilustraciones de Laia López
Barcelona : Montena, 2017

Tiven unha idea insuperable. Decidín que vou celebrar unha festa e
que vai ser unha pasada. Vésche?
Como?  Que  os  teus  pais  non  déixanche  porque  ultimamente  a
leaches?
Tranqui, téñoo todo pensado.
Úneche ao meu plan  loquísimo e  esquéceche  do significado da
palabra «aburrimento»!

Aniversarios ; Festas ; Aventuras

843 CRA (8)

The  Crazy  Haacks  y  la  pócima  eterna  /  The  Crazy  Haacks  ;
ilustraciones de Núria Aparicio
Barcelona : Montena, 2020

Ola, tolos!
Que  pasaría  si  The  Crazy  Haacks  deixásemos  de  ser...  crazy?
Sería o fin da tolemia e a diversión! Unha poción está a poñer en
perigo a nosa identidade e deberemos viaxar á India para lograr o
antídoto da pócima eterna.

Amizade ; Youtubers ; Humor ; Aventuras

848 REI for

A  formiga  destemida  /  María  Reimóndez  ;  ilustracións  de  Iván
Sende
Vigo : Xerais, 2020

Unha formiga curiosa e valente decide afastarse do seu formigueiro
para  vivir  novas  experiencias.  Polo  camiño  vaise  atopar  con
animais  que nunca vira e aprenderá a facer cousas que xamais
imaxinara: tocar música, flotar na auga, voar...  Tamén saberá da
existencia dos humanos: serán tan malvados como contan? Sen
temor ao descoñecido, está disposta a descubrilo por ela mesma. 

Animais humanizados ; Ruptura de estereotipos ; 
Fábulas ; Aventuras



844 ORO mis (5)

Salseo a la carta / Begoña Oro
Barcelona : RBA, 2019

O amor está no aire na rúa A Pera, 24! Olivia atopa unha carta
chea de corazóns e malas noticias.  O seu autor  podería  ser  un
PisaColaGatos? Hugo, pola súa banda, non entende que lle pasa á
súa  irmá.  Por  que  neste  misterio  están  implicados  merluzos,
peluches e  suores? Os dous descubrirán que esta investigación
resulta  especialmente complicada cando o corazón palpita  como
unha pataca frita.  

Irmáns ; Misterio

87 VIL eli

Eli  &  Gastón:  espíritu  de  otoño  /  Ludovic  Villain,  Céline
Deregnaucourt ; [traducción, Jorge García Valcárcel]
Madrid : Jaguar, 2019

Eli e o seu gato Gastón, son inseparables. Este verán, terán que
pasar as vacacións na casa da avoa Jo. Eli odia o campo e, ainda
por riba, non deixa de meterse en leas. Teñen que voltar á casa!
Mais polo camiño, descobrirán que algo misterioso se agocha na
fraga.  Unha  estraña  criatura  sementa  o  terror  e  escorrenta  aos
animais. Embarcados sen querer nesta aventura, Eli e Gastón terán
que enfrontarse a unha terríbel ameaza para poder voltar á casa!   

Cómic

87 SOL ast

Astrorato e a lampadiña: en a chegada de Astro-Polo  / un tebeo
escrito e debuxado por Fermín Solís
Santiago de Compostela : El Patito Editorial, 2018

As cousas estaban demasiado tranquilas para astro-rato e os seus
amigos,  ata  que  unha  inesperada  ameaza  emerxeu  do  espazo
profundo. Iso pasa por axudar a xente! Ai, non? Ben, xa veremos
como remata todo...   

Cómic



87 OTT pri

Primates:  la  intrépida  ciencia  de  Jane  Googall,  Dian  Fossey  y
Biruté Galdikas  /  Jim Ottaviani y Maris Wicks ;  [traducción, Álex
Fernández]
Barcelona : Astronave, 2019

Presentamos a incrible historia de tres primatólogas que cambiaron
a nosa forma de entender aos grandes simios... incluídos nós.
Jane  Goodall  estudou  como  ninguén  antes  aos  chimpancés  e
descubriu que usan ferramentas como nós.
Dian Fossey protexeu con firmeza o hábitat  dos gorilas e deu a
coñecer a súa situación precaria a todo o mundo.
Biruté Galdikas estudou un dos simios máis descoñecidos e á vez
máis parecidos a nós, o orangután, e revolucionou o movemento
pola conservación das selvas. 

Cómic

87 LAP min (3)

Los Minions.  3,  ¡Viva el  jefe!  /  guión,  Stéphane Lapuss ;  dibujo,
Renaud Collin
Barcelona : Norma Editorial, 2015

Os  minions  volven  causar  o  caos  recorrendo  a  historia  da
humanidade, desde tempos prehistóricos ata os salóns do salvaxe
Oeste, sen deixar títeres coa cabeza. Únete a eles nesta aventura
chea de humor irreverente!  

Cómic

87 HAT zit

Zita, la viajera espacial / de Ben Hatke
Barcelona : Astronave, 2018

Atrapadada  nun  remoto  lugar  do  espacio,  de  estrela  a  estrela,
facendo fronte a monstros, robots, e coa axuda de novos amigos,
unha nena da Terra chamada Zita debe atopar o camiño de volta a
casa.  

Cómic



87 CAR caj

La caja de música / diseño y color, Gijé ; guión, Carbone
Barcelona : Astronave, 2019-

Para  o  seu  oitavo  aniversario,  Nola  recibe  como  regalo  unha
preciosa caixa  de música  que pertenceu á  súa nai.  Mentres  se
marabilla do bonita que é, dáse conta de algo moi estraño: dentro
hai  unha nena que a saúda e… está a pedirlle  axuda!  Antes de
poder  asimilar  o  que  está  a  suceder,  Nola  entra  no  misterioso
mundo de Pandoriente, onde coñecerá a novos amigos que cren
que ela ten a cura a unha estraña enfermidade e terá que lidar con
máis dun secreto que a súa nai lle ocultou. 

Cómic 

94 ALF peq

Pequeña historia de A Coruña / Xosé Alfeiran ; Xosé Tomás
Ferrol : Embora, 2020

Palabras  e imaxes conforman historias.  Esa é a  intención deste
pequeno  -  gran  libro  dedicado  a  historiar  un  lugar  singular  de
Galicia: o que hoxe ocupa a cidade da Coruña.
Dun modo ameno e divertido, desde os tempos dos castros ata a
actualidade,  narran  algúns  dos  principais  acontecementos
relacionados  coa  vida  dos  seus  habitantes,  coas  batallas  e
andanzas  da  considerada  como  chave  do  reino  de  Galicia  e
baluarte da liberdade en España e co seu símbolo universal, a torre
de Hércules.

Historia



AMARELO (12-14 ANOS)

1 INF fil

Filosofía en la  calle:  #FiloRetos para la vida cotidiana /  Eduardo
Infante
Barcelona : Ariel, 2019

Como  se  supera  unha  ruptura  sentimental?  Como  se  afronta  a
morte  dun  ser  querido?  Canto  necesitamos  comprar  para  ser
felices? Dicir «eu tamén» é o mesmo que dicir «quéroche»? Cando
deberiamos fiarnos  da Wikipedia? Debe un home ser  feminista?
Serve de algo rezar?
A filosofía comezaron a practicala hai máis de dous milenios homes
libres que se reunían nas rúas das cidades gregas para exercitar o
pensamento.  Os  cidadáns  debatían  na  praza  pública  acerca  do
xusto e o inxusto, a verdade ou a felicidade. 

Filosofía 

61 RIV aqu

A que cheiran as cores? A esperada guía para coñecer o cerebro /
Juan Casto Rivadulla Fernández ; ilustracións de Nuria Díaz
Vigo : Galaxia, 2019

Es quen de mover  cousas coa mente? A qué sabe a  cor  azul?
Pareceríanos  normal  escoitar  estas  preguntas  nunha  conversa
entre Harry Potter e os seus colegas. Mais Juan Casto Rivadulla
Fernández nunca estivo en Hogwarts. É un neurocientífico galego
que  responde  estas  cuestións  tan  disparatadas  mentres  nos
explica, dun xeito divertido e sinxelo, o funcionamento do cerebro.
Queres coñecer as súas respostas? 

Cerebro

81 AND dis

Distancias / Tamara Andrés [texto], Marcos Viso [ilustracións]
Vigo : Galaxia, 2020

Distancias é un artefacto poético concibido por Tamara Andrés e
Marcos Viso,  un álbum ilustrado sen fronteiras nin idades,  unha
pregunta constante, un deixarse levar.

Poesía, rimas e cancións



841 COM

Como tú: 20 relatos + 20 ilustraciones por la igualdad / Ana Alcolea
[et. al.]
Madrid : Anaya, 2019

A educación é a base de todas as cousas boas e todas as cousas
malas.  Parece  obvio,  pero  demasiadas  veces  esquécese.  Unha
boa educación xerará ecos positivos, da mesma maneira que unha
educación descoidada, inadecuada, mala acabará antes ou despois
por resultar nefasta. Demóstrao a Historia e corrobórao a vida cotiá
dos nosos días.
A igualdade entre homes e mulleres non existe na nosa sociedade
actual.  Esa  carencia  inaceptable,  de  cuxa  realidade  estamos
convencidos, reclama solucións apremiantes que deben abordarse
desde  os  primeiros  pasos  da  educación  das  persoas  novas.  A
igualdade conseguirase nas aulas ou non se conseguirá.

Igualdade

841 DOC cat

Catro cartas / Xabier P. Docampo ; ilustracións de fino Lorenzo
Vigo : Xerais, 2020

Enfiadas nas  vivencias  do autor,  estas cartas son mensaxes de
amor arredor da lectura. Cinco pretextos para compartir ese mundo
marabilloso da literatura, da palabra, da ficción. 

Cartas ; Comunicación coa familia ; Amor á lectura

841 GUE ana

Ana y Zanahorio / Andrés Guerrero
Madrid : Loqueleo, 2019

Para Ana, aos seus doce anos, comenzar o instituto é unha nova
aventura.
Para Bernardo é só un cambio máis nun instituto máis. E van...?
A amizade é impredicible. Igual que o é vivir. Todo está no aire e
todo é posible.
Ás veces aparecen na nosa vida persoas que nos fan crer que isto
é así.

Amizade ; Amor adolescente



841 IZQ oto

Otoño  en  Londres /  Andrea  Izquierdo  ;  ilustraciones  de  Elena
Pancorbo
Madrid : Nocturna, 2016

Alí vai parar Lily, admitida na universidade grazas a unha bolsa e
atónita pola súa luxosa residencia. Para Meredith, ese ambiente é
moi común, do mesmo xeito que para ava, máis interesada en que
os seus segredos non saian á luz a pesar da insistencia de Connor,
ese mozo coreano que sempre acompaña a Rex (do que todos
falan debido á súa nai) e a Martha, a do pelo azul que armou un
número cando se cruzou nunha festa con Tom; si,  o  mismísimo
Tom Roy!, amigo de Finn, o pelirrojo afeccionado aos videoxogos
que sente antipatía por Oliver... Ese a o que Lily preferiría non ter
que ver nunca máis.

Amizade ; Amor

841 THO odi

El odio que das / Angie Thomas ; traducción de Sonia Verjovsky
Barcelona : Océano, 2017

Starr é unha moza de dezaseis anos que vive entre dous mundos:
o barrio pobre de xente negra onde naceu, e o seu instituto, situado
nun  elegante  distrito  residencial  branco.  O  difícil  equilibrio  entre
ambos faise cachizas cando se converte en testemuña da morte a
tiros do seu mellor amigo, Khalil, a mans dun policía. A partir dese
momento,  todo o que Starr  diga  acerca da aterradora  noite  que
cambiou a súa vida poderá ser  usado como escusa,  por uns,  e
como arma, por outros. E o peor de todo é que ambos os bandos
esperan que dea un paso en falso para poñer fin á súa vida.

Racismo ; Violencia 

843 ANE xel

Xelís, o guieiro das boetllas de mar / Rosa Aneiros ; ilustracións de
Andrés Meixide
Vigo : Xerais, 2019

Cando  Xelís  descubriu  aquela  botella  de  mar  na  regaña  máis
agochada  da  Punta  de  Bruaboi,  decatouse  de  que  algo
extraordinario estaba a piques de acontecer. Unha gran mancha de
plásticos, que navegaba errática polos océanos, deu en ameazar a
illa  de  Otlic  e  puxo  en  perigo  os  seus  habitantes.  Os  grandes
guieiros  da  natureza  non  saben  como actuar.  Xelís  inicia  entón
unha  arriscada  viaxe  no  lombo  do  mascato  Mult  ata  as
inmediacións do círculo polar ártico, onde coñecerá a Ilva, o avó
Jónas e a súa extraordinaria fábrica de luz. Xuntos emprenderán a
dura  tarefa  de  atrapar  a  illa  de  plásticos  para  evitar  a  desfeita
ecolóxica do planeta. 

Ecoloxía ; Aventuras



844 BLU puz (2)

El puzle de cristal / Blue Jeans
Barcelona : Planeta, 2019

Tras  a  explosión  na  estación  de  metro,  Julia  non  é  a  mesma.
Converteuse nunha moza insegura, ás veces insolente, e á que lle
custa atopar motivación para gozar  da vida como o facía antes.
Tamén as  cousas cambiaron para  Emilio.  O mozo do pelo  azul
atópase  repleto  de  dúbidas  respecto  ao  seu  futuro  inmediato.
Ademais, coñece a alguén moi especial, que fará que se reformule
a súa situación. Vanesa, pola súa banda, foi a máis prexudicada do
grupo  pola  explosión  do  artefacto.  Iso  estalle  influíndo  na  súa
relación con Ingrid?  

Amor adolescente ; Amizade ; Misterio

844 LEI tre

Trescatorcedezaseis / Rocío Leira
Vigo : Xerais, 2020

«Xogamos?» Ese é o contido dun correo electrónico que un día
recibe o profesor Benavides. O matemático acepta o lance e dende
ese intre terá que desentrañar o misterio que se agocha tras os
asasinatos que se están a producir no campus universitario. Coa
axuda  de  Silvia,  unha  enigmática  alumna  da  facultade  de
Matemáticas, Benavides deberá resolver os desafíos lóxicos que un
intelixente  asasino  lle  vai  propor.  Mensaxes  cifradas,  pistas
inquietantes e códigos aparentemente irresolubles danse cita nesta
aventura chea de intriga na que entrarás de cheo nunha parte da
historia das matemáticas. Comeza o xogo! 

Asasinatos ; Estudantes universitarios ; Misterio

844 SIE ber

Berta Mir detective: O caso do papagaio que falaba de máis / Jordi
Sierra i Fabra ; traducción, Xesús Domínguez Dono
Vigo : Galacia, 2019

Despois  de  facerse cargo  da axencia  de  detectives  de  seu  pai,
paralizado  na  cama tras  un  accidenet  que  en  realidade  fora  un
intento  de  asasinato,  que  Berta  Mir  resolveu,  mergúllase  noutro
caso,  aparentemente sinxelo:  buscar  un papagaio  roubado;  pero
que se complicará enredándose cunha rede mafiosa de tráfico de
animais,  un  asasinato,  unha  misteriosa  desaparición  e  o
descubrimento  das  miserias  e  segredos  dunha  podente  familia
industrial  barcelonesa.  Un  novo  caso  que,  xunto  co  primeiro
concerto  do  seu  grupo  de  rock,  os  desenganos  amorosos  e  o
enfrontamento coa dura realidade cotiá, fai que Berta abandone de
golpe a adolescencia e se descubra a si mesma. 

Tráfico de animais ; Asasinatos ; Desaparicións ; Misterio



844 VIL cro (1)

O pasaxeiro 19 / Carlos Vila Sexto
A Coruña : Rodeira, 2018

Un cadáver.  Iso  é  o  primeiro  que  ve  Miguel  cando  esperta  sen
memoria  no  compartimento  dun  tren  que  está  a  bordear  o  mar
Cantábrico,  resistindo  as  ondadas  do  furacán  Hortensia.  O  seu
primeiro impulso é fuxir da escena do crime, pero cando comprende
que  alguén  o  incriminou  no  asasinato,  non  lle  queda  outra  que
permanecer a bordo e intentar aclarar o misterio, sen poder baixar
dun  tren  no  que  todos  o  perseguen  e  non  ten  moito  onde  se
agochar. Quédanlle unhas horas antes de chegar ao seu destino.
Pero pida que non sexan dabondo para asimilar a verdade que está
a piques de descubrir. Porque esta non é unha viaxe normal. Non é,
non... Isto é algo máis. 

Crimes ; Misterio

845 RUS dia (14)

Una amistad peor imposible / Rachel Renée Russell ; [traducción,
Isabel Llasat Botija]
Barcelona : RBA, 2019

Nikki  e  os  seus  compañeiros  de  banda  están  impacientes  por
empezar  un  verán  SUPERMOLÓN  de  xira  como  teloneiros  da
banda internacionalmente famosa Bad Boyz!  Se xa non lle  fai  a
menor graza que MacKenzie Hollister arranxásellas para conseguir
un posto de bolseira nas redes sociais da xira, imaxina o ATAQUE
que  lle  dá  cando  se  decata  de  que  MacKenzie  será  a  súa
compañeira de habitación! Sobrevivirá Nikki ás vacacións?! 

Amizade ; Humor

846 CLA caz (3)

Cazadores  de  sombras.  Los  orígenes.  3,  Princesa  mecánica /
Cassandra Clare ; traducción de Patricia Nunes
Barcelona : RBA, 2019

Tessa Gray debería sentirse feliz... non senten así todas as noivas?
Prometida  a  Jem,  segue  lembrando  as  palabras  de  Will
declarándolle o seu amor. Pero os plans de Mortmain, que necesita
á  moza  para  acabar  cos  Cazadores  de  Sombras,  cambiasen  o
destino de Tessa... 

Amor ; Fantasía



846 SAN dio (1)

La leyenda del bosque / Jara Santamaría
Madrid : B de Block, 2019

Teo,  Emma e Ada non se gustan nada,  pero son curmáns e as
circunstancias  quixeron  que  pasen  o  verán  xuntos  no  caserío
navarro da súa avóa. Cando un deles desaparece e os demais saen
na súa búsqueda, descubren un universo de bruxos e deuses, de
xigantes irascible e belas mulleres con garras de ave rapaz no que
o temible deus Gaueko ten imposta a escuridade. 

Amizade ; Misterio; Fantasía

846 SAN mun

O mundo máxico de Lía / Eduardo Santiago ; ilustracións de Marcos
Calo
Vigo : Xerais, 2020

Lía ten dez anos e a súa nai cre que é moi madura para a súa
idade. Claro que o resto da xente pensa todo o contrario, sobre todo
o pai, que se burla dela porque se nega a falar. Unha noite, Lía foxe
da  casa  e  agóchase  detrás  duns  arbustos  esquivando  a
persecución  do  seu  pai.  Na  compañía  de  Glok,  un  trasno
imaxinario,  emprende  unha  aventura  fantástica  por  un  mundo
máxico, soterrado baixo a cidade de Pontevedra. Lía non ten medo,
é unha nena valente, disposta a enfrontarse ao que faga falta para
volver xunto á súa nai, aínda que sexa o malvado líder dos homes
rata. 

Conflitos familiares ; Fantasía

87 FIT apo

Apolo / Flitch , Baker , Collins , [traducción: V.M. García de Isusi]
Barcelona : Norma, 2019

En  1969,  o  ser  humano  pisou  a  Lúa  por  primeira  vez.  Neil
Armstrong, Edwin «Buzz» Aldrin e Michael Collins portaban o facho
en nome da humanidade. Apoiados polos enxeñeiros e científicos
máis  brillantes  do  momento,  o  tres  subíronse  a  un  foguete  e
cruzaron o baleiro...  polo mero feito  de demostrar  que podiamos
facelo.

  Cómic



87 BAR tro

Troglo & Dita / Fon
Vigo : Galaxia, 2019

Troglo  &  Dita  son  dous  personaxes  prehistóricos  pero  moi
divertidos. 
Fon,  o  seu  creador,  imaxina  como  sería  todo  no  tempo  dos
dinosaurios,  cando  seres  humanos  e  bichos  horripilantes
compartían o planeta. Xa sabemos que iso non sucedeu, pero nin a
Troglo nin a Dita lle importa. A ti, verás que tampouco. Troglo é moi
brután pero inxenioso. E Dita ten cabeciña. Menos mal! 

 Cómic

87 FRA bri (2)

La brigada de las pesadillas / guión, Franck Thilliez ; ilustraciones,
Yomgui Dumont ; color, Drac
Barcelona : Astronave, 2019-

Adéntrate nos pesadelos dos adolescentes e descobre qué sucede
realmente na Clínica do Soño... Tristan e Esteban teñen 14 anos e
forman parte da misteriosa «Brigada dos pesadelos». Creada polo
profesor Angus, o dúo é capaz de entrar dentro dos pesadelos dos
pacientes mediante un dispositivo especial, destruír a súa orixe e
lograr que recuperen os seus soños pracenteiros. 

Cómic

87 TEL fan

Fantasmas: novela gráfica / Raina Terlgemeier ; color de Branden
Lamb , [traducción: Ana Belén Fletes Valera]
Madrid : Maeva, 2019

Catrina e a súa familia mudáronse a Baía da Lúa porque a súa irmá
pequena,  Maya, está enferma e esperan que o cambio de clima
benefíciea. Aínda que sabe que é necesario, non é un traslado que
faga feliz a Catrina, ata que as irmás exploran a súa nova cidade e
descobren un lugar  cheo de aventuras,  pois  Carlos,  o  seu novo
amigo, revélalles un gran secreto: en Baía da Luna hai pantasmas. 

Cómic



MEDRAR LENDO

ML 159 MAR cua

¿Cuántas  veces  te  lo  tengo  que  decir?  Soluciones  eficaces  y
sencillas para conseguir  que nuestros  hijos nos  escuchen y  nos
respeten / Maribel Martínez
Barcelona : Arpa, 2019

Cantas veces dicímoslles as mesmas cousas aos nosos fillos sen
lograr o noso obxectivo? Cantas veces habemos de comprobar que
non  funciona  para  descartalo  como  solución  ou  facer  algo
diferente?

Educación de nenos ; Educación familiar



CINE INFANTIL E XUVENIL

CINE 791-DA GAL

La gallina turuleca / dirigida por Eduardo Gondell, Víctor Monigote ;
guión,  Juan  Pablo  Buscarini,  Eduardo Gondell,  Pablo  E.  Bossi  ;
música, Sergio Moure de Oteyza
Valladolid : Divisa Home vídeo, 2020

Turuleca é unha galiña que non pode poñer ovos, e por este motivo
sofre a burla do resto do galiñeiro.  Con todo, a súa vida cambia
para  sempre  cando  Isabel,  unha  antiga  profesora  de  música,
descobre que Turuleca é capaz de entender aos humanos, falar e
mesmo cantar. Iso converteraa na estrela do circo Daedalus. Pero,
o malvado Armando Tramas quere facerse co circo, e Turuleca non
se dará por vencida e loitará polo circo e porque os seus soños
fáganse realidade. 

Comedia ; Música ; Aves

CINE 791-A LLA

La llamada de lo salvaje / directed by Chris Sanders ; screemplay
by Michael Green ; music by John Powell
Madrid : The Walt Disney Company Iberia : Twentieth Century Fox,
2020

Conta a historia de Buck, un can bonachón cuxa vida cambia da
noite  para a mañá cando o seu dono se muda de California  ás
exóticas paraxes de Alaska, durante a febre do ouro, a finais do
século  XIX.  Como  novato  dun  grupo  de  cans  de  zorra  (e
posteriormente o seu líder), Buck experimenta unha aventura que
xamais  esquecerá,  atopando  o  seu  lugar  no  mundo  e
converténdose así no seu propio amo.  

Aventuras ; Natureza

CINE 791-DA PAT

Paw patrol : ready, race, rescue = [Patrulla canina : rescate a toda
velocidad] / [dirección, Charles E. Bastien ; guion, Steven Sullivan ;
música, James Chapple, Graeme Cornies, Brian L. Pickett]
Madrid : Sony Pictures Entertainment : Nickelodeon, 2020

The Whoosh, o lendario piloto de coches non pode participar no
gran  campionato...  Quén  derrotará  agora  ao  seu  gran  rival?
Guepardo, o tramposo opoñente, necesita que lle paren os pes e a
Patrulla deberá entrar en acción para que Marshall gañe o trofeo.  

Coches ; Cans



CINE 791-DA ZIB

Zibila y el poder de las rayas  / [dirección, Isabelle Favez ; guion,
Pierre-Luc Granjon, David Bredel ; música, Niels Verheest] 
Madrid : Sony Pictures Entertainment : Nickelodeon, 2020

Zibila é unha cebra adopatada por unha familia de cabalos. No seu
primeiro día de escola, os seus compañeiros a tratan diferente e
rinse dela por ter raias, pero grazas a unha gran aventura co seu
amigo Carino recuperará a súa confianza.  

Animais



VIDEOXOGOS
NINTENDO SWITCH

XE NSW DOR

Doraemon story of seasons 
Lyon : Bandai Namco, 2019

Xogos electrónicos


