El viaje del Titanic

Cantares Gallegos
Chámome Jack e teño 10
anos. A miña nai, o meu
irmán Ted, o meu pai e eu
imos empezar unha nova
vida en América. Cando os
meus pais dixéronmo, fíxome moita ilusión. E así comeza este libro tan especial...

Crosbie, Duncan; Moulder, Bob
EDIT. BRUÑO

Barcos
Descobre como eran as embarcacións antigas e coñece
veleros, transatlánticos ou lanchas rápidas que marcaron
fitos na evolución da navegación. Este é un libro con cinco
modelos de barcos para montar.

Gaby Goldsack. EDIT. Macmillan

El gran viaje de Darwin.
A aventura da viaxe do
barco da mariña real Beagle a través de todos os
océanos. Darwin é invitado
polo capitán Fitz Roy a
compartir a súa cabina
como naturalista sen paga.Das experiencias desta
viaxe xurdirá A orixe das
especies.
Mick Manning—Brita Granström
EDIT. JUVENTUD

É o segundo tomo da
colección Rosalía de
Castro.Poesía completa
ilustrada. As simbólicas
imaxes creadas por Pepe Baro bucean en elementos pertencentes ao
acervo da cultura galega
e sométense a un proceso de abstracción coa
intención de devolvelos
renovados ao presente.
Rosalía de Castro.
Pepe Barro.
EL PATITO EDITORIAL

Ardalén
Somos o que recordamos.
Pero a memoria non é un
rexistro obxectivo e inalterable, porque tamén somos
o que os demais recordan
de nós.Sabela intenta reconstruir unha historial a
través dos seus recordos
de Fide...

Miguelanxo Prado EL PATITO EDITORIAL
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PRELECTORES
O cascabel da gata

PRIMEIROS LECTORES
Demo de dente!

Benita, unha gata pillabana e tenra, unha mañá
descobre que perdeu o
seu axóuxere.Coa axuda
dos outros habitantes da
casa que lle ofrecen unha
información crave chega
ata o obxecto perdido.

Un mosquito de nombre Henry

Un dente móvese e nos incordia
ao comer, ao falar?...
pero non hai xeito de que se
caia: aí segue coma se tal cousa!
Ás veces todo resulta moi sinxelo: dás un mordisco a unha
mazá e, de súpeto, zas!, esa
moa que se movía , cáese.

Pablo Albo. OQO EDITORA

Pep Bruno. OQO EDITORA

Mamá

Inventario dos mares
Si houbese que resumir
Mamá nun só concepto, bastarían as catro letras da palabra amor para explicar o como e por que e para que dun
texto rimado tan sinxelo, pero
á vez tan próximo, universal e
asequible para lectores de
todas as idades.

Unha sinxela e práctica guía
da rica biodiversidade mariña
que reúne a un centenar de
animais e prantas, algún en
perigo de extinción.
Unha obra que fomenta a curiosidade e a sensibilización de
nenos e de adultos polo medio
natural e a súa conservación.

Mariana Ruíz Jonhson. (Pepa Bellón).
EDIT. kalandraka
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Colección Que? Como? Porque?

Momotaro. El niño Melocotón

Todo sobre os piratas.
Por que había piratas?
Onde se escondían?
Que ocurría co botín?
Todo sobre os vikingos.
Quen eran os vikingos?
Que é un drakar?
Por que eran tan temidos ?
Que é unha runa?

LECTORES AUTÓNOMOS
Cun ritmo áxil e uns diálogos de ton
lúdico crece esta historia de aprendizaxe e superación protagonizada
por un mosquito miope e inconformista, humanizado nas súas ilusións e desenganos , e que ansía
ser piloto.
Raúl Dans&Jacobo Fernández
BAÍA EDICIÓNS

Sherlock, Lupin y yo. El misterio de la
Rosa Escarlata.
Reunidos en Londres os nosos
amigos atopan en The Estafes
un estraño problema de xadrez
asinado por “o Frade Negro”.
Ao día seguinte, a cidade conmociónase coa noticia do asesinato dun comerciante. Sobre o
seu escritorio atopouse unha
rosa escarlata. Seica a Banda
da Rosa Escarlata volveu actuar?
Irene Adler EDIT. DESTINO

Hai centos de anos, á beira
dun río, vivían un vello e
honesto leñador e a súa muller. Unha mañá, o ancián foi
á montaña coa súa machada
e a súa muller dirixiuse ó río
a lavar a roupa. Ó chegar alí
viu un brillante melocotón
flotando na corrente.

O caderno de Ánxela
Cun texto maduro, sensible e poéico, que foxe dos tópicos desenvólvese este enriquecedor relato no
que unha rapaza adoptada de
orixe chinesa comparte nun caderno as súas reflexións vitalistas e a
súa aceptación natural do traslado.
Un libro dinámico, emotivo e
didáctico.

Andrea Erne EDIT. ELFOS
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