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LECTURAS 1º CICLO ESO 

 
María contra vento e marea de 

Mongolo Cárdenas. 
A historia da conquista da nova España a 
través das aventuras dunha muller. María 
Estrada é a protagonista, que valéndose 
de disfraces ou facéndose a 
imprescindible para tarefas necesarias á 
tropa, logra embarcarse nunha aventura, 
que logo de moitas peripecias 
emocionantes atopa un final feliz.  
 

 

  
 

O auténtico Grial 
de Julio César Romano 

 
Cara ao ano 1200 o Santo Graal que 
atoparan os cabaleiros do Rei Arturo 
atópase escondido nunha aldea galega. 
Os cabaleiros grises descóbreno e 
desexan atopalo para ser inmortais, as 
súas intencións non son nada boas. Os 
protagonistas deberán polo a salvo. 

 Sobre o mar, baixo a tierra  de 
Susan Cooper 

Durante unhas vacacións en Cornualles,  
na mansión  
onde se aloxan Jane, Barney  
e Simon descobren unha  
habitación secreta na que  
atopan un antigo  
pergamiño e o esbozo dun mapa. 

 O xogador de frontón de 
Aro Sáinz de la Maza 

A Venan envíanlle os seus pais durante 
un verán a unha aldea do norte na que 
non coñece a ninguén, nin sequera ao seu 
avó. Pero nesas vacacións establece unha 
relación moi estreita co seu avó e coñece 
a dous irmáns que serán os seus amigos 
para sempre. 

E más alá, o mar de Marjaleena 
Lembcke 

Colección: El barco de vapor. Roja 
Lena acompaña ao seu pai a unha  
longa viaxe cara ao norte a Hammerfest, 
segundo o atlas, a cidade máis 
setentrional do mundo.  
Un encontro co mar, coa descoñecida 
terra finlandesa e con alguén moi 
próximo que Lena nin sequera sabía que 
existía. 

  As crecentes dores de Adrian Mole 
Sue Townsend 

 
Adrian Mole, agora con 14 anos, volve 
escribir no seu diario. Continúan os seus 
problemas cos seus pais, coa súa noiva, 
no colexio e os seus fracasos coa poesía. 
A situación política de Inglaterra e a 
desintegración da súa familia fan que 
Adrian busque sentido á súa vida, coa 
inxenuidade e o humor irónico que lle 
caracteriza. 
 



                         LECTURAS 2º CICLO ESO 

 
O libro do veran 

Tove Jansson 

 
Por que parece que só os moi novos ou 
os moi vellos teñen tempo de preguntarse 
como é o ceo? Neste marabilloso libro, 
Sofía e a súa avoa farannos pensar sobre 
as cousas e os sentimentos que ás veces 
esquecemos, pero que son tan 
importantes. 

 
 

A illa que surxiou do mar 
Philippe Ebly  

Sergio, Teo e Xolotl viaxan 
tranquilamente nun barco polo Atlántico, 
pero, de súpeto, naufragan por causas 
inexplicables e sálvanse nun pequeno 
bote. No horizonte aparece unha illa que, 
minutos antes do naufraxio, non estaba 
alí e que non figura nos mapas. Os tres 
amigos diríxense cara alí para desvelar o 
seu segredo. 

Como saliva na area 
Klaus Kordon,  

Unha moza da India que loita pola súa 
independencia e liberación no seu país 
onde a muller está suxeita a unha 
tradición centenaria. Aos trece anos 
Munli foxe da súa aldea porque a queren 
casar. É o comezo dunha nova vida. 

 
Cabaleiros de Malta 

Elia Barceló  

 
No ano 1565, todos os cabaleiros da 
Orde de San Juan diríxense ao 
arquipélago de Malta en nome da 
cristiandad para defendela da invasión 
turca, á fronte das tropas de Solimán o 
Magnífico. 

Akira desencadenado  

Katsuhiro Otomo   

Akira é un dos cómics máis importantes 
da década dos 80 e exerceu unha gran 
influencia en toda unha xeración de 
lectores. 

 O horror de Dunwich  

H.P.Lovecraft,  

Relátanse os terroríficos feitos acaecidos 
recentemente na estraña e solitaria rexión 
de Dunwich. As lendas falan de ritos, 
cheiros fétidos e aquelarres na gran roca 
da cima do outeiro. 

 
 

 


