
1º ciclo
BACCALARIO,Pierdomenico, D'ALO,Enzo, KABORÉ,Gastón, El príncipe dela ciudad de arena,SiruelaRokia escoitaba moiatentamente as canciónsde seu avó Matuké. Este eo seu irmán forontestemuñas dunha cruentabatalla máxica...

ENDE, Michael, La historiainterminable, Alfaguara JuvenilO reino de Fantasía está en perigo e a súasalvación depende de Atreyu, un guerreiroque emprende a Gran Busca... As súasaventuras levarano ata Bastian Baltasar Buxun neno que le un libro moi especial nofaiado do seu colexio...
GALLEGO ABAD, Elena, A herdanzado dragón, XeraisHadrián non podía imaxinar que el era oelixido para percorrer a senda aberta poloscabaleiros da Orde de Dragal moito tempoatrás.
JANER MANILA,Gabriel, He jugadocon lobos, La GaleraO protagonista destanovela, baseada nuncaso real, non tiña máisque sete anos cando odeixaron no monte,rodeado de lobos,coidando un rabaño decabras.
LONDON, Jack, Achamada da selva,Xerais.O descubrimento de ouro en Klondike(Alaska) en 1894 ía cambiar a vida de Buck,o can protagonista desta famosa novela, queé raptado da granxa na que vivíacomodamente...
MATILLA, Luis, El último curso,AnayaUnha obra de teatro na que un profesor,unha nai e unha representante daadministración educativa falan sobre osdramáticos feitos acontecidos nun centroescolar.
NEIRA VILAS, Xosé, Memorias dunneno labrego, Galaxia.

Este ano cumpríronse cincuenta anos dapublicación de Memorias dun neno labrego...Unha boa ocasión para ler ou reler a famosanovela de Neira Vilas.
TOBARUELA, Pere,Viaxes dun can depalleiro, SoteloBlancoUn can de palleiro narra asaventuras que compartiucon Ulises... Claro quesegundo este can, Ulisesnon era grego, senóngalego...

2º ciclo
ANEIROS, ROSA, Ás de bolboreta,XeraisNa cafetaría de Patricia, conflúen cada mañáos camiños dos personaxes desta novela.
CALVEIRO, Marcos, Rinocerontes equimeras, TambreFinais do século XX, un vagón de tren, uncirco e unha espera...
CUNQUEIRO, ÁLVARO, Os outrosfeirantes, GalaxiaO vindeiro 22 dedecembro ÁlvaroCunqueiro cumpriría cenanos... Existe mellormaneira de celebrar oseu aniversario que lereste feixe de relatosonde se mesturan arealidade, a fantasía e ohumor?
FEIJOO, Samuel(editor), MitologíaAmericana. Mitos yleyendas del Nuevo Mundo, SiruelaQuen foi Quetzalcóatl? Como pensaban osmaias que se creou a terra? Neste libro, querecompila contos e lendas da mitoloxíaamericana, atoparás asrespostas a estaspreguntas e a moitas máis.

GUÈNE, Faïza, Mañanaserá otro día,SalamandraFaïza Guène publicou estanovela en 2004 cando tiñasó dezaoito anos. Nelacóntase a vida de Doria,unha rapaza de quince

anos que vive con súa nai nun barrioperiférico de Paris.
KATAYAMA, Kyoichi, Un grito deamor desde el centro del mundo,AlfaguaraSakutaro e Aki coñécense naescola nunha cidade deXapón. Co paso do tempo aamizade deixará paso aoamor...
KELLY, Jacqueline, Laevolución de CalpurniaTate, Roca EditorialEn 1899 Calpurnia Tate, unhaespelida rapaciña, vive nunpobo de Texas. Súa nai insiste en queaprenda a cociñar, coser e tocar o piano,pero ela está máis interesada no que ocorreno laboratorio do seu avó...
PRATT, Hugo, Corto Maltés. A batallado Mar Salgado, Galaxia.Unha novela protagonizada por Corto Maltés,un dos grandes héroes do cómic do séculoXX.
Máis suxestións para overán

BERNSTEIN,Leonard, Elmaestro invita a unconcierto, SiruelaQuince lecciónsmaxistrais do famosocompositor e directorde orquestranorteamericanoLeonard Bernstein.
BROOKS, Michael,13 cosas que notienen sentido,ArielO doutor en físicacuántica e conselleiroda revista New Scientist Michael Brooksescribe neste libro sobre trece “anomalías”modernas nos eidos da química, física,cosmoloxía e psicoloxía que podenconverterse en descubrimentos mañá.

DESNOËTES, Caroline, Mirar apintura a través dos séculos,KalandrakaAtoparás neste libro dezoito obras mestrasda pintura: dende o século XIV ata o XX.

D'HARCOURT, Claire, Mirar con lupa.Las grandes obras maestras de lapintura occidental, El Aleph EditoresUnha mirada nova a algúns dos cadros máisfamosos da historia.
HERREROS FERREIRA,Ana Cristina, Geografíamágica, Siruela(Colección Las TresEdades)Un percorrido polas lendasrelacionadas coa formación dapaisaxe na Península Ibérica.
KORN, Wolfgang, Lavuelta al mundo de un forro polarrojo, Siruela (Colección Las TresEdades)Este orixinal libro tenta explicar aglobalización a partir dun forro polarvermello.

MARIÑO FERRO, Xurxo, Po deestrelas. Novas receitas científicasde Os dados do reloxeiro, Conselloda Cultura Galega.Xurxo Mariño Ferro propón neste libro,ilustrado por Santy Gutiérrez, unachegamento entretido, rigoroso e ameno áciencia.
MITTON, Jacqueline, MITTON, Simony ALVES, Hugo, El libro del espacio,Texto EditoresComo se clasifican as galaxias? Cales son osplanetas do Sistema Solar? Estas e outraspreguntas máis atoparán resposta aquí...
PALACIOS, Vicente, Papiroflexia.Unha iniciación, Baía EdiciónsUnha iniciación na arte da creación defiguras mediante a pregadura de papel...
PARDO, Antón, As marabillas deGalicia contadas aos rapaces,Edicións LóstregoUn libro ameno que che permitirá achegarteás marabillas de Galicia: a Torre de Hércules,a praia das Catedrais, o dólmen de Axeitos, ocastelo de Monterrei...
PRIETO,Mercedes eRIVERA, Montse,Na punta do pé,KalandrakaNeste libro-CD-DVDatoparás as cancións,os bailes e os xogosdo patrimoniotradicional galego eportugués.



2º ciclo
MUÑOZ, David, CONS, Tirso,MONTES, Javi, A mansión dosmurmurios, El Patito EditorialFantasía, realidade, intriga, tranformaciónsmonstrosas... E unha misteriosa mansión...
SMITH, Jeff, Bone, AstiberriEdicionesAs aventuras dos curmáns Fone Bone,Phoney Bone Smiley Bone contadas conmoito humor...

LECTURAS PARA O VERAN

BIBLIOTECACPI DE SAN SADURNIÑO

RÍOS FACHAL, Matilde, As mulleresnas Matemáticas, BaíaUn interesante libro para coñecer mellor aalgunhas das mulleres que fixeron eaplicaron Matemáticas.
RODRÍGUEZ VIDAL, R. Y RODRÍGUEZRIGUAL, M.C., Cuentos y cuentas delos matemáticos, Editorial RevertéProblemas, pasatempos, paradoxos,anécdotas, adiviñas... De todo atoparásneste libro de e sobre as matemáticas.
TRIVIÑO MAMBY, Carlos, Xadrez.Iniciación, Baía Edicións,Os segredos do fascinante xogo nacido naIndia ao teu alcance.
Cómic
1º ciclo
GOSCINNY, René y UDERZO, Albert,Astérix y lo nunca visto, SalvatCatorce historias dos famosos heroes galos,que che permitirán coñecer, por exemplo,como era a volta ao cole na súa aldea.
PRADO, Miguelanxo, De profundis, ElPatito EditorialUnha casa nunha illa no medio do mar...Unha muller que toca o violoncello... Unpintor namorado do mar...

Suxestións de lecturas para ESO




