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 Colección Primeiras Palabras (0-3 anos) Ilustración: David Crossley (Linden Artists)

De viaxe con Xaquín
978-84-96893-46-7

Á escola con iria
978-84-96893-47-4

Na casa con Xiana
978-84-96893-48-1

ao parque con antón
978-84-96893-49-8

Estes libros están pensados para nenos e nenas de 0 a 3 anos. Preséntannos un vocabulario básico arredor do-
utros tantos centros de interese e actividades cotiás: a escola, o parque, as vacacións e a casa. Autoría: Equipo 
editorial de Baía Edicións.
Formato: 21 x 21cm. Idade: 0 a 3 anos. Encadernación: Cartón acolchado  Prezo por título: 6,95 E

Formato: 15,5 x 22,5 cm
Páxinas: 160
Capa dura acolchada
ISBN 978-84-92630-33-2
Prezo: 10,00 E

Nesta casa viven gatos que 
foxen do queixo, mouchos que 
toman o sol, cans que falan, 
gatos que len, tartarugas que 
andan ás présas e hámsteres 
que xogan ás agachadas.

a casa máis animada do mundo
Cristina Sáez Cazallas

A burra Ramona, un bo día, deixa de traba-
llar e decide que quere voar. A súa decisión 
vai influír nunha chea de personaxes que, 
colaborando con ela, van conseguir realizar 
os seus soños aprazados e mesmo desouvir 
os mandados do exército e do rei.

Carolina e os caracois 
Arturo Iglesias e Xosé Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-96893-67-2
Formato: 15,5 x 19 cm
Prezo: 6,95 E

a casa redonda 
Paula Carballeira
Ilustración: Manuel Uhía
ISBN: 978-84-96893-68-9
Formato: 15,5 x 19 cm
Prezo: 6,95 E

antón, si tal 
Arturo Iglesias e Xosé Tomás
Ilustración: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-92630-43-1
Formato: 15,5 x 19 cm
Prezo: 6,95 E

Papá non sabe 
Texto e ilustracións: RuAn
ISBN: 978-84-92630-60-8
Formato: 15,5 x 19 cm
Prezo: 6,95 E

CoNtos e mÁis CoNtos, loNGos oU CUrtos, De ler, mirar e esCoitar (a partir dos 2 anos)

ISBN: 978-84-9995-038-9
19,5 x 20,5 cm
24 páxinas de cartón
Prezo: 13,50 E

o emocionante día de 
Piti o caracol
Sandrine Lhomme

a burra ramona
Paula Carballeira

Ilustración: Xosé Tomás
ISBN: 978-84-9995-080-8

Formato: 15 x 19 cm
Prezo: 10,00 E

 soNs e taCto (1-3 anos)

os animais da xungla e da 
sabana 
ISBN: 978-84-9995-150-8
22 x 22 cm. Cartón duro
Prezo: 16,50 E

Libros para escoitar e tocar os 
animaliños.
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Historias Do meU mUNDo (3 a 10 anos)

O medo, o amor da familia, o coidado da terra e das árbores... son algún dos temas que me interesan.

Mentres María xoga, a escuridade entra a través da fiestra 
do seu cuarto. María non se asusta e xuntas pasan boa 
parte da noite xogando e bailando.
Esta historia presenta a escuridade como a amiga das 
nenas e nenos. O libro está especialmente recomendado 
para evitar o medo á escuridade. Ideal para compartilo 
cando se deitan.

“Nunca choveu que non escampara”
Entre febre e erupción de lava, a Terra moi 
fatigada é vítima dunha gripe moi forte.
Non pode respirar!
Afortunadamente un rapaz
propón unha solución ecolóxica.

a terra acatarrouse
Roxane M. Galliez & 
Marica Campo (adapt)
Ilustr.: Sandrine Lhomme 
978-84-9995-068-6
28 páxinas, capa dura
250 x 200 mm
Prezo: 12,50 e

“Os pais de Alicia sepáranse”
A nena procura o seu sitio nesta nova situación. 
Será preciso dividir o seu amor entre o seu 
papá e a súa mamá? Pouco a pouco, Alicia vai 
descubrir que a alegría e o amor pode existir 
nas súas dúas casas...

as dúas casas de alicia
Cristelle Vallat & 

Marica Campo (adapt) 
Ilustracións: M. Peluso

978-84-9995-067-9
28 páxinas, capa dura

250 x 200 mm
Prezo: 12,50 e

a miña amiga a escuridade
Ella Burfort
978-84-96893-53-5
36 páxinas, 
capa dura
265 x 230 mm
Prezo: 16,00 e

sementes de papel
Bea e Silvia Gil (texto e 

ilustracións) 
978-84-9995-077-8

44 páxinas, capa dura. 
230 x 270 mm
Prezo: 12,50 e

Fábula ecoloxista que intenta espertar a nosa 
curiosidade cara ao respecto pola natureza.

A historia, que nos alerta da importancia crucial 
dos bosques, é esperanzadora, xa que os ver-
dadeiros protagonistas do conto, as árbores e 

os animais, non desaparecen malia correren un 
grave perigo. Seremos nós quen de salvarmos 
os habitantes ancestrais da terra, as árbores?

FabUlaNDo

Chicho Chicharra
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-063-1

Esta é a historia de Chicho, 
nun tempo artista de sona, que 
acabou a súa vida pedindo polas 
portas.

o galo ernesto
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-064-8

Ernesto, o galo máis vello do 
galiñeiro, é un experto na arte de 
sobrevivir, e así nolo conta nesta 
historia.

o corvo Gundemaro
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-065-5

O corvo Gundemaro, tal como 
é o seu nome, é así de raro; 
saibamos por que.

o sapoconcho andrés
Mon Daporta 
ISBN: 978-84-9995-066-2

O conto do que máis gusta An-
drés, un velliño falangueiro, é 
o de cando gañou a unha lebre 
unha proba a correr.

Co seu característico sentido do humor, mon Daporta ofrécenos unha versión galeguizada e rexoubeira de 
catro fábulas clásicas nas 20 páxinas de cada título.
Formato: 16 x 16 cm. Cuberta e interior de cartón.

7 E
título
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alfombriña
Cristina Ferreirós (texto e 
ilustracións)
ISBN: 978-84-96893-10-8
Prezo: 12,00 e
Contén Cd con xogos

Un día de treboada
María de Mata
Ilustracións: Mariana 
Riestra
ISBN: 978-84-96893-66-5
Prezo: 6,95 e

o meniño Nito. entón, os 
homes choran ou non?

Sonia Rosa
Ilustr: Macus Romero
ISBN: 978-84-92630-03-5
Prezo: 12,00 e
Contén Cd 

Xela volveuse vampira!! 
Fina Casalderrey
Ilustracións: Noemí López 
Vázquez 
ISBN: 978-84-9995-029-7
Prezo: 8,00 e

Nera, a ferreira
Imelda Barrio Santamaría
Ilustracións: Andrés 
Meixide
ISBN: 978-84-92630-02-8
Prezo: 6,95 e

CoNtos Da iGUalDaDe (3 a 10 anos)

Colección de relatos orixinais e ilustrados a toda cor que pretende romper coa tendencia nos contos infantís de asignar roles estereoti-
pados a nenas e nenos, que condicionan a capacidade de soñar sen límites no propio futuro.

a miña amiga invisible
ISBN: 978-84-9995-129-4

a nube gris
ISBN: 978-84-9995-134-8

a cola de dragón
ISBN: 978-84-9995-130-0

aprender a dicir que non
ISBN: 978-84-9995-135-5

as estrelas de cores
ISBN: 978-84-9995-131-7

Pensar as cousas
ISBN: 978-84-9995-136-2

os sacos de area
ISBN: 978-84-9995-132-4

a superheroína 
supersónica
ISBN: 978-84-9995-133-1

Cando estou tranquilo
ISBN: 978-84-9995-137-9

Recoñecer e saber expresar emocións e sentimentos é moi importante para o desenvolvemento das nenas e dos 
nenos entre os dous anos e medio e os oito anos. Na Colección emocións, integrada por nove títulos nos que, 
co pano de fondo das aventuras e experiencias que viven os irmáns Ana e Xabier, recoñeceremos, aprenderemos 
e poremos en práctica emocións e sentimentos como a morte, a alegría, a tristeza ou o medo, entre outras. 
160 x 225 mm. 32 páxinas a toda cor. Encadernación: cartolina c/ lapelas dobres.

textos: mireia Canals. ilustracións: sandra aguilar

ColeCCióN emoCióNs (2 a 8 anos)

6,50 E
título
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Este é Rodribico, unha pega marza á que lle encanta estar forte e vivir todo tipo de aventuras. Rodribico habita 
nunha inmensa árbore, con grandes pólas, e no seu niño ten todas as comodidades que unha ave pode des-
exar. Ademais de voar, xogar e divertirse, o que máis feliz o fai é compartilo todo cos seus amigos e amigas.
Queres coñecelo?  textos: manuel Guisande. ilustracións: Xosé tomás

roDribiCo (0-6 anos)

rodribico aprende a voar
ISBN: 978-84-92630-47-9

rodribico e o mar
ISBN: 978-84-92630-48-6

rodribico vai ao circo
ISBN: 978-84-92630-49-3

rodribico visita a cidade
ISBN: 978-84-92630-50-9

rodribico e a noite
ISBN: 978-84-92630-51-6

Xoga e aprende en: 
www.baiaedicions.net/rodribico

Premio isaaC DÍaZ ParDo
Á ColeCCióN mellor 

ilUstraDa 2010!

15,5 x 19 cm
32 páxinas a toda cor
Capa dura
Prezo por título: 6,95 e

mar De letras (6-8 anos)

A colección presenta relatos con protagonismo de nenas e nenos de 6 a 8 anos 
que nos mostran as súas vivencias máis próximas e nos sitúan ante temas como 
a alimentación, a independencia, o ocio, os ataques á natureza etc.

Clara non para
Braulio Llamero 
Debuxos de Eider Eibar
978-84-96893-40-5

Un cabalo de lume
Fina Casalderrey 
Ilustr.: Valentí Gubianas
978-84-96893-27-6

Furia
Patxi Zubizarreta 
Ilustr.: Elena Odriozola
978-84-96526-85-3

os animais da cidade
Vicente Muñoz Puelles 
Ilustr.: Noemí Villamuza
978-84-96526-80-8

a sopa de letras
Amaia Crespo 
Debuxos de Ramón Pla
978-84-96526-41-9

ricardo o escultor
Gianni Rodari
Ilustr.: Montse Tobella
978-84-96893-84-9

Xurxiño quere ser...
Miguel Vázquez Freire
Ilustr.: Xosé Tomás
978-84-92630-44-8
56 páxinas

o reloxo que non 
sabía dicir cucú
Lucía Baquedano

Ilustr.: Miguel 
Calatayud

978-84-92630-15-8

Fadita fosca!
Miguel Vázquez 

Freire
Ilustr.: Xosé Tomás

978-84-9995-074-7
56 páxinas

Formato: 13 x 20,5 cm
Encadernación: Cartolina
60 páxinas a cor 

7,50 E

título
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Relatos e poemas ilustrados que tratan de incentivar a creatividade e a imaxinación dos lectores e lectoras máis pequenos, con libros 
divertidos que ademais axudan a formar a súa personalidade. Idade 3 a 8 anos. Formato: 20 x 20 cm. 32 páxinas a toda cor. Capa dura

a bolboreta Doreta 
Mª Teresa Santamaría Hervella
Ilustr. de Marta Álvarez Miguéns
ISBN: 978-84-96893-80-1
Este conto forma parte dun proxecto de 
investigación de Educación Infantil da 
Escola de Vilaza. Narra o proceso da súa 
investigación e obtivo o Premio á Innova-
ción Educativa sobre o tema transversal 
da educación ambiental.
Prezo: 12 e

o dragón comemedo 
Texto e ilustracións de RuAn
ISBN: 978-84-96893-80-1
Un día Bernal, un neno con tanto medo 
que case non podía facer nada, encontrou 
un dragón grandísimo. A situación 
semellaba terrible até que descubriu 
como encoller o dragón e con el todos os 
seus medos.
Prezo: 12 e

a avoa do nobelo branco 
Paco López Barxas

Ilustracións de Kristina Sabaite
ISBN: 978-84-92630-29-5

Ás veces, as historias que contan as 
avoíñas de nobelo branco ás súas 

netas, poden abrir os ollos a un mundo 
marabilloso e ser o nexo da unión dunha 

relación profunda.
Prezo: 12 e

No cubil da lúa 
Xoán Neira

Ilustracións de Juan Darién
ISBN: 978-84-92630-30-1

14 poemas que achegan a nenas e nenos 
14 animais que viven en liberdade baixo 
o amparo da lúa, con fermosas e evoca-

doras figuras que describen poeticamente 
os seus trazos.
Prezo: 12 e

XiZ De Cor (a partir dos 3 anos)

Xiz de cor
Xoán Neira
Ilustr.: Mariana Riestra
978-84-96128-68-2
Prezo: 10 e

alba de Vilalba
Mª Cruz Soriano Radío
Ilustr.: Mariana Riestra
978-84-96128-98-9
Prezo: 10 e

É rara makeke?
Magda Soldado
Ilustr.: Jacobo Muñiz
978-84-96128-66-8
Prezo: 10 e

Hércules e Xerión
Manuel Almofrei
Ilustr.: L. Sendón Cedrón
978-84-96128-66-8
Prezo: 10 e

Unha de lobos
Manuel Almofrei
Ilustr.: Chus Ferrín
978-84-96128-08-8
Prezo: 10 e

es ti o meu amigo?
Magda Soldado
Ilustr.: Jacobo Muñiz
978-84-96526-96-9
Prezo: 10 e

maría é maior
Miguel Vázquez Freire
Ilustr.: Xosé Tomás
978-84-96893-26-9
Prezo: 12 e

tío miseria
Inacio Vilariño. Ilus-
tracións de Inacio e 
Miguel Calvo Ulloa
978-84-96893-41-2
Prezo: 12 e

Don Pol e o pequeno 
Pin
Max Portela
Ilustr.: Rodrigo Chao 
978-84-96893-42-9
Prezo: 12 e

bestiario cubano
Texto e ilustracións de 
Juan Darién
978-84-96893-78-8
42 páxinas
Prezo: 12 e

o conto dos silencios
Silvia Pazos Hermida
Ilustr.: Rodrigo Chao 
978-84-96526-20-4
Prezo: 10 e

tanta miga e a súa 
barriga
Texto e ilustracións de 
Eduardo Baamonde
978-84-96526-22-8
Prezo: 10 e

o ladrón de paxaros
Paco López-Barxas
Ilustr.: Chus Ferrín
978-84-96526-66-2
Prezo: 10 e

tartaruga
Texto e ilustracións de 
Xaquín Marín
978-84-96526-94-5
Prezo: 10 e

Farrapos de nube
Xoán Neira
Ilustr.: Ánxeles Ferrer
978-84-96526-95-2
Prezo: 10 e
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os Dereitos Do NeNo e Da NeNa (6-8 anos)

Emocionantes contos escritos por Teresa Sabaté e ilustrados por Carme Solá relacionados con cada un dos 
dereitos universais dos nenos e nenas.

a caixa máxica
ISBN 978-84-96893-89-4

o neno sen nome
ISBN 978-84-96893-90-0

ti tamén, inés!
ISBN 978-84-96893-93-1

os xemelgos do outeiro
ISBN 978-84-96893-94-8

Un accidente
ISBN 978-84-96893-95-5

a andoriña viaxeira
ISBN 978-84-96893-96-2

Nin laranxa nin lila
ISBN 978-84-96893-97-9

21,5 x 15 cm
34 páxinas a toda cor

Capa dura

3,00 E
título

a bruxa 
978-84-92630-65-3

o vampiro 
978-84-92630-66-0

o home do saco 
978-84-92630-67-7

o zombi 
978-84-92630-68-4

a momia 
978-84-92630-70-7

o ogro 
978-84-92630-71-4

o monstro do armario 
978-84-92630-73-8

o home lobo 
978-84-92630-74-5

o baúl Dos moNstros (a partir de 6 anos)

Enric Lluch dálle unha volta á vida dos monstros clásicos, que nestes relatos resultan 
cómicos no canto de medorentos. Ao final de cada relato, pódese ver, ao modo dun-
ha enciclopedia visual clásica, unha descrición divertida do monstro que protagoniza 
o conto.

idade 6-10 anos

17 x 22,5 cm

32 páxs. a toda cor
6,50 E
unidade

Como indica o seu nome, os contos desta colección propoñen unha 
reflexión sobre os valores máis prezados da nosa sociedade: a igualdade, 
o compañeirismo, o respecto polas diferenzas, polo medio ambiente, a 
saúde... valores que debemos coñecer, coidar e fomentar como achega 
para todos seres humanos; os contos compleméntanse cun manual de 
actividades didácticas e lúdicas.

arroz e tinta
Patxi Zubizarreta e Alfonso Abad
ISBN 978-84-96526-52-5

armada até os dentes
Miquel Desclot e Susanna Campillo
ISBN 978-84-96526-57-0

o marciano marcial
Carmen Gil e Paco Giménez
ISBN 978-84-96526-59-4

Corre, sebastián, corre!
Juan Kruz Igerabide e Gemma Sales
ISBN 978-84-96526-61-7

Xogo e aprendo
Teresa Soler e Antoni G. Valledor
ISBN 978-84-96526-62-4

Carteira De Valores (6-10 anos)

oFerta!!

3 E/tÍtUlo

17 x 22,5 cm
32 páxinas a 

toda cor
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ClÁsiCos aDaPtaDos (6-10 anos)

Unha coidada coleción de gran formato en capa dura, que achega os máis novos a xoias da literaturatura universal.

Pinoquio
Carlo Collodi
Ilustración: Estudio Escletxa 
ISBN 978-84-92630-45-5

Peter Pan
James Matthew Barrie

Ilustración: Mellie Theïs 
ISBN 978-84-9995-010-5

O carpinteiro Xepeto, que 
sempre soñou con ter un fi-
llo, talla un monicreque cun 
anaco de madeira máxica.
Tan pronto como o boneco 
articulado, de nome Pino-

quio, acode a ocupar o seu pupitre da escola, dous tunantes disuádeno 
do seu obxectivo. Pinoquio déixase entón levar lonxe da súa casa e do 
seu pai. Mais, afortunadamente, o Grilo e a Fada coidan do desobediente 
bonequiño.

Mortos de frío e case sen folgos, Pierre Aronnax, Conseil e Ned Land atópanse na auga a lombos dun 
monstro. Só entón se decatan de que non se trata nin dunha balea nin dunha criatura mariña, senón dunha 
estraña máquina submarina, o Nautilus!
De súpeto, ábrese un zapón e os nosos amigos son arrastrados ao interior da nave. Son prisioneiros do 
misterioso capitán Nemo.

Wendy, John e Michael vi-
ven felices cos seus pais, o 
Sr. e a Sra. Darling.
Cada noite, eles voan en 
soños ao país de Nunca 
Xamais. Nesta illa marabi-
llosa, poboada de piratas, indios e sereas, vive un neno chamado Peter 
Pan. Revoltoso e intrépido, é tamén o capitán dos nenos perdidos.
Pero, por riba de todo, decidiu non crecer nunca para poder divertirse 
sen parar.

26,5 x 30,5 cm
36 páxinas a toda cor

Capa dura
13,50 e/título

a montaña e o bosque
Francesca Chiapponi, Marina 
Raffo e Patrick David
ISBN: 978-84-92630-25-7

mares, ríos e lagos
Francesca Chiapponi, Marina 
Raffo e Patrick David
ISBN: 978-84-92630-26-4

as crías dos animais 
salvaxes
Patrick David
ISBN: 978-84-92630-27-1

os animais da granxa
Patrick David
ISBN: 978-84-92630-28-8

a xungla e a sabana
Francesca Chiapponi e M.Raffo
ISBN: 978-84-9995-008-2

os dinosauros
Sylvie Bézuel
ISBN: 978-84-9995-007-5

o meU Primeiro aNimalario (a partir dos 4 anos)

Unha obra interactiva e divertida para comprender a vida dos animais. Xogos pedagóxicos para nenas e nenos.
Encadernación: Capa dura acolchada. 46 páxinas. Formato: 21 x 21cm. Ilustracións: Olivier Verbrugghe.

11,90 E
título

20.000 leguas baixo dos 
mares
Jules Verne
Ilustración: Sandrine Gambart 
ISBN 978-84-92630-77-6
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PreGUNta Á DoUtora Peteiro (a partir de 6 anos)

A Doutora Peteiro, unha ave moi sabia, é consultora sentimental. Ela ten respostas para calquera tipo de problemas relacionados co ciclo 
da vida, a cadea alimentaria, a dieta e as relacións entre os animais. Creado por Claire Llewellyn (textos) e Kate Sheppard (ilustracións).

Pregunta á Dra. Peteiro...
...sobre os dinosauros 
978-84-96893-07-8

...sobre réptiles
978-84-96893-62-7

...sobre os bichiños
978-84-96893-63-4

...sobre o tempo
978-84-92630-23-3

...sobre o Planeta terra
978-84-92630-22-6

25 x 25 cm 

Capa dura

32 páxinas a toda cor

12,95 E
título

Formato: 19,4 x 25,5 cm
Capa dura. 48 páxinas

materiais 
Clive Gifford
978-84-96893-01-6

Desertos 
Nicolas Davies
978-84-96893-02-3

luz e son
Mike Goldsmith
978-84-96893-03-0

montañas
Margaret Hynes
978-84-96893-04-7

Camuflaxe animal
Belinda Weber
978-84-96893-05-4

baleas e golfiños
Caroline Harris
978-84-96893-22-1

océanos e mares
Nicola Davies
978-84-96893-23-8

sistema solar
Nicola Davies 
978-84-96893-24-5

Clima 
Caroline Harris
978-84-96526-72-3

insectos
Barbara Taylor
978-84-96526-73-0

aves 
Nicola Davies
978-84-96526-74-7

réptiles 
Belinda Weber
978-84-96526-75-4

terras polares 
Margaret Hynes
978-84-96526-76-1

os sentidos
Jinny Johnson
978-84-96893-99-3

simios e monos
Barbara Taylor
978-84-92630-00-4

8,00

E/título

9,95
E/título

Árbores
Henrique Niño Ricoi
978-84-92630-76-9

aves
Xosé M. Penas Patiño, 
Carlos Pedreira López 

e Calros Silvar
978-84-92630-75-2

Cogomelos
Marisa Castro, 
Alfredo Justo e 

Puri Lorenzo
978-84-92630-81-3

GUÍas De iNiCiaCióN baÍa (Guías da Natureza)

Esta colección está indicada para novos naturalistas, e resulta moi práctica para aprender a recoñecer as 50 especies máis comúns do 
extremo SW europeo, desde o meridiano 15 ata o finis terrae.

10,5 x 15 cm
136 páxinas 
a toda cor

Primeiros CoñeCemeNtos De CieNCia

Libros con fotografías a toda cor e textos divulgativos moi sinxelos para achegaren a ciencia a 
nenas e nenos que acaban de comezar a primaria. Cada libro contén interesantes e divertidos 
proxectos prácticos para aprender tanto na casa como fóra.
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a aVeNtUra De ViVir

De biCos e PlUmas

Con esta obra, Baía Edicións pon en marcha unha nova colección (en formato grande e encadernación en capa dura) de divulgación de 
elementos singulares do noso medio natural, dirixida, fundamentalmente, a nenas e nenos de ensino primario, baixo o lema xenérico de 
A aventura de vivir. Nesta primeira entrega, Calros silvar, cun texto moi sinxelo e de fácil comprensión para as lectoras e os lectores 
aos que vai dirixido, vai explicando quen son as árbores e, concretamente, os Quercus 
e as diferenzas máis singulares entre as distintas especies, como nacen, se desenvol-
ven e como evolucionan durante o seu longo período de vida. Alerta tamén dos perigos 
que o axexan no presente e fai unha chamada para procurar a súa defensa como un 
piar básico da conservación da natureza. Finalmente, achegándose ao terreo cultural, 
explica os usos que as persoas fixeron deles e a importancia que en determinados 
aspectos tiveron para a evolución de moitos pobos e a súa pegada na cultura popular.

De bicos e plumas é, en esencia, unha obra con vocación naturalista iniciática: dar 
a coñecer vinte e seis das especies de aves máis comúns no noso medio, moi im-
portante para un público máis novo, ao tempo que un interesante estudo cultural, no 
que se mestura aspectos históricos e literarios en relación directa coa interacción 
producida entre aves e persoas, o que lle confire unha presentación nova e singular 
que a aproxima o ensaio e contribúe a un tratamento do mundo natural no habitual 
nas publicacións temáticas da divulgación da natureza.

o carballo 
Carlos silvar

978-84-9995-037-2

Formato: 20,6 x 34,0 cm
encadernación: Capa dura

Páxinas: 42 
Prezo: 14,90 e 

De bicos e plumas 
suso Cubeiro
978-84-9995-146-1

Formato: 23 x 30 cm
encadernación: 
lapelas dobres
Páxinas: 56

Dispoñible

na primavera 

de 2015
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o Planeta das curiosidades
Clive Gifford

Formato: 240 x 305 mm
Encadernación: Capa dura

48 páxinas
ISBN 978-84-92630-34-9

Prezo: 12,95 E 

Dinosauros. 150 animais prehistóricos 
de pequenos a grandes
Roc Olivé

ISBN 978-84-9995-078-5
Formato: 29,7 x 24 cm. 
Capa dura, 48 páxinas

Prezo: 15,50 e  

Durante máis dun século os dinosauros fascinaron tanto os 
científicos como o público en xeral, de novos a vellos. 

A palabra DINOSAURO significa “lagarto terrible” e sintetiza a 
impresión que nos producen. Aínda que algúns foron os ani-
mais máis grandes que nunca pisaron o noso planeta, outros 
moitos eran pequenos e áxiles. 

Este libro móstranos a gran variedade de tamaños que ad-
quiriron os dinosauros: algúns non eran máis grandes que 
unha pomba, outros pola contra eran mesmo máis longos 
que cinco autobuses postos un detrás do outro.

mUNDo aNimal

mUNDo aNimal

as marcas dos animais
Geneviève De Becker-Warnau
Ilustracións: G. Antonini e MIA 
Formato: 215 x 300 mm
Encadernación: Capa dura
46 páxinas
ISBN 978-84-96893-50-4
Prezo: 9,95 E

Mergúllate no extraordinario mundo dos 
animais e descobre 50 magníficas marcas. 
Sabías que o elefante é o animal terrestre 
máis pesado, que o falcón peregrino voa 
máis rápido que un helicóptero e que a viei-
ra ten máis de 100 ollos? Se queres saber 
máis sobre estes excepcionais animais e 
descubrir outras impresionantes marcas, 
este sorprendente libro é o que buscas.

Este libro único sinala os lugares desde os que máis de 500 pioneiros de cada eido 
–a ciencia e a tecnoloxía, a exploración, o deporte, as artes e o espectáculo...– foron 
noticia no seu día. Do realmente innovador ao sinxelamente estraño, esta obra revela 
que coche foi o primeiro en romper a barreira do son, quen comeu, entre outros 
obxectos, unha avioneta e dezaoito bicicletas, e moitas máis curiosidades.
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Oliver Twist, un orfo de 9 anos, logo de sufrir no orfanato a explo-
tación, a fame e o medo, marcha a traballar como aprendiz para 
un enterrador. Maltratado tamén na funeraria, decide escapar e 
camiñar moitas millas para chegar a Londres. Unha vez na capital, 
Oliver coñece un carteirista da súa mesma idade que  traballa para 
Fagin, un home sen escrúpulos que se fai cargo del, utilizándoo 
para os seus roubos. Oliver coñece o frío cárcere e as elegantes 
mansións londinienses, mais as súas coitas parecen non ter fin...

oliver twist
Juliette Saumande
Tradución: 
Ánxela Gracián
Ilustración: 
Daniela Volpari 
978-84-9995-061-7
Páxinas: 46
Prezo:13,50 e

GraNDes PersoNaXes, reais oU imaXiNarios (6-10 anos)

Cleopatra, raíña do Nilo
Marie de Prémonville
Tradución: Ánxela Gracián
Ilustración: Daniela Volpari 
ISBN 978-84-9995-060-0
Páxinas: 38
Prezo:13,50 e

Quen era Cleopatra?

Como Raíña foi admirada e desprezada. Como muller, era poderosa 
e apaixonada. E como lenda, Cleopatra é unha das personaxes máis 
célebres da historia. Desde o seu ascenso ao trono até a súa tráxica 
morte, Cleopatra levou unha vida excepcional, polo que aínda hoxe 
estamos cativados polo seu encanto, intelixencia e valentía.

Pero cal foi o seu destino como última raíña do Exipto? Como viviu 
e morreu esta gran muller?

DiVUlGaCióN

Con motivo da celebración do II Centenario do nacemento 
de Charles Darwin publicamos esta orixinal obra, na que o 
grumete do Beagle nos conta, en primeira persoa, as cir-
cunstancias e peripecias dunha travesía histórica. O diario 
de James relata a apaixonante viaxe que derivou nunha das 
obras científicas máis innovadoras da Historia. Nel, un mozo 
participa dos pensamentos e ideas dun dos máis importantes 
científicos do mundo.

Con só dez anos, Paulo convértese en aprendiz de Leonardo 
da Vinci, o gran pintor e inventor. O diario de Paulo mostra o 
punto de vista dun neno sobre un tempo e un lugar fascinan-
tes, ademais de penetrar na mente dun dos maiores xenios 
do mundo e de ser unha historia contada desde o máis fondo. 
Un capítulo ilustrado de referencias e datos, ofrece informa-
ción adicional sobre a vida e obra de Leonardo e sobre o Re-
nacemento europeo.

Charles Darwin
Alan Gibbons
Ilustracións: Leo Brown
25,5 x 29 cm
64 páxinas
Encadernación: Capa dura
ISBN 978-84-96893-77-1
Prezo: 19,95 E 

leonardo da Vinci 
Steve Augarde

Ilustracións de Leo Brown
25,5 x 29 cm

64 páxinas
Capa dura con relevo

ISBN 978-84-92630-16-5
Prezo: 19,95 E 

19,95
E/título

13,50
E/título
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libro ilUstraDo CoN DesPreGables

Unha obra única no seu xénero.
Ao pasar as páxinas, descubrirás un universo máxico e fabuloso, habitado por criaturas a cada cal máis abraiante. Achégate á Terra Media, 
un país extenso cheo de marabillas e de estrañas historias extraídas do maxín do excepcional narrador inglés J.R.R. Tolkien.
Has saber como o hobbit Smeagold se converteu na arrepiante criatura chamada Gollum, has ler as aventuras de Smaug, o dragón, e de 
Beorn o home-oso. Non agardes máis: percorre as páxinas desta obra e déixate prender pola maxia do mundo de Tolkien.

Que a luz dos elfos alume a túa lectura!

o mundo máxico de tolkien
Édouard Kloczko
Ilustración: Krystal Camprubi
244 x 320 mm
Encadernación: Capa dura
ISBN 978-84-9995-009-9
30 páxinas + 7 despregables
Prezo: 29,90 E 

maXia

Son moitos os nenos e as nenas que soñan con ser magos e protago-
nistas de historias fantásticas. Se ti es un deles, con este libro poderás 
facer realidade os teus soños e vivir unha aventura alucinante nun pazo 
máxico oculto nun bosque secreto, onde te converterás nun auténtico 
aprendiz de mago. Acompañarante nesta aventura un raposo moi simpá-
tico e o ilusionista Pedro Volta, que che presentarán algúns dos magos 
máis lendarios, como o escapista Harry Houdini, O Gran Carter, Doug 
Henning ou Robert-Houdin, que compartirán contigo segredos incribles 
e, ademais, ensinaranche en persoa os seus mellores trucos. Tamén des-
cubrirás as orixes do cine grazas ao entrañable mago Georges Méliès, 
co que aprenderás a realizar coas túas mans misteriosas sombras chi-
nesas. Cando volvas ao mundo real converteraste nun auténtico mago e 
poderás sorprender os teus familiares e amigos.

Ilusionista Pedro Volta
Ilustración: Calros Silvar
195x265 mm
96 páxinas
Capa dura
ISBN 978-84-92630-32-5
Prezo: 10,00 E 

o Pazo máxico.
a túa primeira escola 
de maxia

A papiroflexia é unha técnica que consiste en facer figuras decorativas de papel dobrándoo varias 
veces, sen cortalo nin unilo con ningunha substancia. Procede dos vocablos xaponeses “orime” 
(doblar) e “kami” que designa o papel (origami = 折り紙).

Con estes dous libros de Vicente Palacios poderedes 
iniciarvos nesta tradición milenaria

PaPiroFleXia

Papiroflexia. iniciación
19,5 x 23,5 cm
64 páxinas. Capa dura

ISBN 978-84-92630-08-0
Prezo: 13,00 E 

animais de papel
24 x 22 cm

56 páxinas. Capa dura

ISBN 978-84-92630-17-2
Prezo: 13,00 E 
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a Nosa Historia CoNtaDa Por PePe Carreiro 

Esta parodia histórica apenas repara en mulleres senlleiras, 
aínda que as houbo e algunhas saen aquí. Repara e aínda se 
recrea nas mulleres comúns, aquelas que, sen protagonizaren 
episodios radiantes, foron as que mantiveron isto ao longo dos 
séculos. Tamén as vacas, fóra a alma, os cabalos, os burros 
ou, claro, os homes comúns. Toda esa grea cargou coa historia 
nos seus lombos. Mais as mulleres cargaron sen deixaren de 
atender a familia e a casa. Se cadra é por iso polo que, até non 
hai moito, as mulleres galegas, e moitas outras, mantiñan con 
tanto equilibrio un peso na cabeza.

Historia das mulleres galegas
Pepe Carreiro
ISBN 978-84-9995-127-0
92 páxinas ilustradas a cor
Formato 12,5 x 17 cm
Capa dura
Prezo: 11,50 E

Cóntase, ao longo das súas 60 páxinas ilustra-
das, a historia da nosa lingua. É un libro de divul-
gación, cun enfoque humorístico e rigoroso, que, 
xunto ás ilustracións a dobre páxina e a toda cor, 
se fai de moi doada lectura.

Historia da lingua Galega
Pepe Carreiro

ISBN 978-84-9995-031-0
 60 páxinas ilustradas a cor

Formato 12,5 x 17 cm
Capa dura

Prezo: 10 E

Historia de Galicia
Pepe Carreiro
ISBN 978-84-9995-034-1
92 páxinas ilustradas a cor
Formato 12,5 x 17 cm
Capa dura
Prezo: 11,50 E

Pepe Carreiro, co humor que o caracteriza, fai un per-
corrido polos principais fitos da historia do noso pais: 
Cando comezaron as primeiras rapas das bestas? 
Cando se construíron os primeiros castros? Foron os 
vándalos, os visigodos ou os suevos os que chegaron 
no século V? Quen foi o primeiro rei de Galicia? De 
onde lle vén o nome aos Séculos Escuros? De onde 
viñeron o millo e as patacas? Con que libro comeza o 
Rexurdimento de Galicia? En que ano se plebiscitou o 
Estatuto de Autonomía? Que sucedeu no ano 1936? 

Estas e moitas outras preguntas resólvense neste libro de forma didáctica e amena, cunha linguaxe dirixida á procura da súa rápida com-
presión por parte das galegas e galegos máis pequenos. 
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GaleGo

Gramática práctica 
da lingua galega
Xoán López Viñas, 
Cilha Lourenço Módia e 
Marisa Moreda Leirado
978-84-9995-006-8
Prezo: 30 E

manual práctico 
de galego

Ramón X. Beltrán 
Carballeira

978-84-96526-47-1
Prezo: 24,00 e

baÍa teatro

Cyrano de 
bergerac
P. Pereiro e F. Pillado
978-84-89803-51-0
Prezo: 6,50 E

tics
X.C. Couceiro e 
outras
978-84-89803-52-7
Prezo: 5,00 E

o bululú do linier
Candido Pazó

978-84-89803-56-5
Prezo: 5,00 E

Carne de estatua
Xosé Luís Martínez 
Pereiro
978-84-89803-61-9
Prezo: 5,50 E

a chamada
Raúl Dans

978-84-89803-57-2
Prezo: 7,50 E

apnea
Roberto Salgueiro

978-84-96128-26-2
Prezo: 5,00 E

estrela da Calma
Pedro Pérez Berná

978-84-96526-67-9
Prezo: 6,00 E

binomio de Newton/García
Candido Pazó
978-84-96526-19-8
Prezo: 7,00 E

Ensaios curtos e sinxelos que nos dan 
a coñecer aos grandes pensadores 
clásicos e a outros autores e autoras 
que contribuíron a facer evolucionar a 
sociedade do seu tempo e propuxeron 
ideas aínda vixentes na actualidade.

martín sarmiento 
na ilustración
Xosé Luís Barreiro 
Barreiro
978-84-89803-88-6

emmanuel mounier
Xosé M. Domínguez 
Prieto
978-84-89803-83-1

José ortega y 
Gasset
Manuel Rivas García
978-84-89803-89-3

eloy luis andré
Ramón López Vázquez
978-84-89803-90-9

Gilles Deleuze
M. Á. Martínez Quintanar
978-84-89803-72-5

Frei benito 
Xerónimo Feixoo
Moisés Lozano Paz
978-84-89803-47-3

Prisciliano
Xosé Chao Rego
978-84-89803-76-3

Castelao
Anxo González 
Fernández
978-84-89803-73-2

Nicolás Copérnico
Benito Arbaizar Gil
978-84-96128-00-2

Victoriano Gª martí
Ramón Sánchez 
Rodríguez
978-84-96128-01-9

aristóteles
Luís G. Soto
978-84-96128-25-5

Protágoras
Xesús Fernández Sulleiro
978-84-96128-24-8

ludwig Feuerbach
Isidro García Tato
978-84-96128-30-9

Xavier Zubiri
X. M. Domínguez Prieto
978-84-96128-31-6

Jürgen Habermas
José C. Lorenzo Tomé
978-84-96128-56-9

X. lorenzo “Xocas”
Felipe-Senén López 
Gómez
978-84-96128-57-6

luce irigaray
Purificación Mayobre 
978-84-96128-55-2

Hegel
Berta Pérez Rodríguez 
e Edgar Maraguat 
Idarraga
978-84-96128-59-0

Concepción arenal
África López Souto
978-84-96128-58-3

louis althusser
Francisco Sampedro
978-84-96128-70-5

michel maffesoli
Ángel E. Carretero 
Pasín
978-84-96128-16-3

a. schopenhauer
Celso Goldaracena
del Valle
978-84-96128-85-9

immanuel Kant
Mª Xesús Vázquez 
Lobeiras
978-84-96128-91-0

sigmund Freud
Manuel Pombo 
Sánchez
978-84-96128-94-1

Condorcet
Arsenio Ginzo 
Fernández
978-84-96526-33-4

baruch spinoza
Javier Turnes García
978-84-96526-34-1

maquiavelo
Manuel A. Fortes Torres
978-84-96526-35-8

bernardino de 
sahagún
Beatriz Fernández 
Herrero
978-84-96893-31-3

martin Heidegger
Francisco Conde Soto
978-84-96893-32-0

maría Zambrano
Isabel Balza Múgica
978-84-96893-33-7

Niklas luhmann
Manuel Torres Cubeiro
978-84-96893-72-6

simone de 
beauvoir
África B. López Souto
978-84-96893-73-3

søren Kierkegaard
Oscar Parcero Oubiña
978-84-92630-05-9

baÍa PeNsameNto

11 x 16 cm 
Prezo por título: 2,25 E

eNsaio

maría barbeito.
Unha vida ao servizo da 
escola e dos escolares

Ana Romero Masiá
978-84-9995-141-6
296 páxinas
Prezo: 23,80 E

María Barbeito foi unha 
muller de convencida 
vocación que exerceu 
a docencia nas escolas 
Da Guarda entre 1901 
e 1936, fatídica data na 

que as novas autoridades xurdidas do golpe de Estado 
iniciaron contra ela un vergoñento proceso de depura-
ción que esnaquizou todo aquilo polo que loitara du-
rante décadas: a renovación do sistema pedagóxico na 
escola primaria na Coruña, a defensa dos dereitos das 
mulleres, a liberdade, o benestar da infancia, o progreso 
e a xustiza, sempre cun elevado sentido do social.
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barriGa VerDe (teatro de monicreques)

Unha serie de perso-
naxes moi distintos 
entre si que, cando se 

unen na defensa da propia vida, se converten 
nunha forza invencíbel capaz de acabar coa ti-
ranía e o medo, ao tempo que crean unha nova 
nave onde todos e todas son recoñecidos e 
respectados.

o afundimento do 
tiránic (infantil)
Breogán Riveiro
Ilustrac.: Xosé Tomás
978-84-96526-98-3
46 páxinas a toda cor
Capa dura
Prezo: 9,00 E

Non se coñece con 
certeza o momento 
en que foi composta e 

representada por primeira e única vez O pun-
to da escarola, titiriópera ideada polo Mestre 
Choupin, músico de escasa pero prometedora 
proxección ao cal a súa ousadía lle custou a 
carreira en cernes.

o punto da escarola 
(infantil)

Xosé A. Neira Cruz
Ilustrac.: Marcos Calo
978-84-92630-01-1
52 páxinas a toda cor. 
Capa dura
Prezo: 9,00 E

Sitúase no momen-
to da construción do 
Pórtico da Gloria, co 

Mestre Mateu «afanado en protexer a evolución 
e remate» da súa grande obra que, malia todos 
os atrancos, chegou aos nosos días como unha 
das máis impresionantes mostras escultóricas 
do Románico europeo.

Pedra sobre pedra
Xosé A. Neira Cruz
978-84-92630-94-3
60 páxinas
Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Trata a simpática e romántica historia da prin-
cesa Amanda e o poeta Leonardo, que contan 
coa axuda dos personaxes máis singulares do 
castelo, para faceren triunfar o amor verdadeiro 

ante os “interesados” desexos do rei Filemón VI para casar a súa filla co 
home máis rico do reino.

Cataventos e Cía (infantil)
Celia Díaz Núñez
Ilustracións de Xulia Barros
978-84-96893-36-8
40 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Cucho e Coco, dous amigos e compañeiros do 
cole, procuran coa axuda dos maiores resolver 
o difícil dilema do 6 que se lles presenta no seu 

último encontro. O seu empeño e enxeño vailles servir para encontrar a 
solución ao problema, ao tempo que lles proporciona un saboroso final.

Cucho, Coco e o dilema do 6 (infantil)
Tino Antelo
Ilustracións de Marina Seoane
978-84-96893-43-6
38 páxinas a toda cor. Capa dura
Prezo: 9,00 E

Oito personaxes, tanto 
animais como huma-
nos, van fuxindo dun 

país que iniciaba a súa longa noite de pedra, até 
converterse, coa chegada dun neno sorpren-
dentemente precoz e falangueiro, nos tráxicos 
protagonistas dun episodio de guerra inmorta-
lizado na nosa memoria colectiva.

misterio en Guer-
nica
Xosé Manuel Fernán-
dez Castro
978-84-96526-99-0
64 páxinas
Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Bon appétit é unha 
peza de estrutura 
clásica que ofrece un 

canto á gastronomía, en que están “moi ben 
aderezados” os ingredientes dramáticos e culi-
narios, ademais de adaptarse perfectamente ao 
teatro de monicreques. 

bon appétit (infantil)

Begoña García Ferreira
Ilustr.: Fran Pedreira
978-84-92630-38-7
56 páxinas a toda cor. 
Capa dura
Prezo: 9,00 E

Esta obra, onde «hai 
animais que falan 
como as persoas e 

persoas que se comportan como animais», con-
ta as aventuras do burro da tía Lola, personaxe 
inmortalizado polos gaiteiros Os Dezas de Mo-
neixas no pasodobre do mesmo nome.

Fábula galénica 
(infantil)
Inacio
Ilustrac.: Óscar Villán
978-84-92630-93-6
60 páxs.Capa dura
Prezo: 9,00 E

“Peza de teatro de 
sombras ou moni-
creques de luva ou 

figuras planas ou...”, na súa unidade, mostra 
doce historias marcadas pola ironía, a poesía e a 
melancolía, que nos invitan a deixar que a nosa 
imaxinación, como un soño, camiñe no medio 
da escuridade como un personaxe máis.

o soñador
Gabriel Castilla
978-84-96893-08-6
80 páxinas
Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

As aventuras e des-
venturas amorosas 
entre Xosé e Carolina, 

baixo a libidinosa tutela do padre Damián, cura 
de Agolada. Os varios xogos de mañas e ma-
licias construídos polo padre remiten ao uni-
verso das tradicións populares portuguesas e 
galegas.

auga que non vas 
beber...
Inacio
978-84-92630-39-4
60 páxinas
Lapelas dobres
Prezo: 6,00 E

Henri quere ser pilo-
to de aviación, mais 
é miope. O mosquito 

Henri, en compaña da súa inseparable amiga 
Olivia, levantará o voo nunha aventura chea 
de piruetas e picados mortais rumbo ao seu 
destino: ser un heroe. E para iso vaise ter que 
enfrontar á malvada avespa Roque. 

Un mosquito de 
nome Henri (inf.)
Raúl Dans
Ilustrac.: Jacobo 
Fernández Serrano
978-84-9995-076-1
84 páxs. Capa dura
Prezo: 9,00 E
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Esta colección, do mesmo nome que o Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil organizado cada dous anos por Baía Edicións, 
pretende ofertar uns textos de gran valor literario, nos que se combina a realidade e a fantasía para recrear un mundo que, no fondo, non 
está tan lonxe da inxente capacidade imaxinativa dos máis novos.   Ver todos os títulos da colección en www.baiaedicions.net

tres mulleres do 
seu tempo
Heidi Kühn-Bode
Ilustracións: Heidi 
Kühn-Bode
978-84-92630-14-1
168 páxinas. 
Prezo: 9,00 E

o informe do 
empregado mendes
José Mondelo
Ilustracións: Fernando 
Llorente
978-84-92630-18-9
72 páxinas.
Prezo: 7,50 E

Norocai
Begoña Paz
Ilustracións: Beatriz 
Parra Moracho
978-84-96526-18-1
160 páxinas
Prezo: 8,00 E

meiGa moira

moira e a Ciencia
Unha serie, dentro da colección «Meiga Moira» que dá cabida a obras orixinais en que a literatura e a ciencia van da man. O relato literario, 
en que se presenta un aspecto relacionado coa ciencia, complétase, coa colaboración de Moira e o seu amigo o morcego Muxicas, cunha 
información máis próxima á divulgación científica e con actividades complementarias para desenvolver polas lectoras e lectores. 

bruno e o manto de estrelas
Sonia Martínez
Ilustracións: Yolanda Falagán
978-84-92630-20-2
Prezo: 10,00 E

boa sorte
María Solar
Ilustracións: 
Xosé Tomás
978-84-96893-30-6
Prezo: 12,00 E

o tempo do revés
María Solar

Ilustr: Xosé Tomás
978-84-96893-28-3

Prezo: 12,00 E

o lume dos soños
Cibrán Ulloa
Ilustracións: Xosé 
Tomás
978-84-96128-75-X
Prezo: 8,00 E

os sons da buguina
Carlos Labraña
Ilustracións: Noemí 
López Vázquez
978-84-96526-83-9
Prezo: 6,00 E

moko
Cristina Sáez Cazallas
Ilustracións: Fernando 
López
978-84-96526-37-2
Prezo: 6,50 E

Unha cabana na lúa
Jaureguizar
Ilustracións: Patricia 
Castelao
978-84-96526-82-2
Prezo: 8,00 E

lóbez
Antonio Yáñez Casal
Ilustracións: Ánxeles 
Ferrer
978-84-96526-81-5
Prezo: 6,00 E

os globos de andar
Xavier López 
Rodríguez 
Ilustr.: Marcos Calo
978-84-96893-87-0
Prezo: 6,00 E
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Conchi regueiro Digón ····································································································································

Nerea, a protagonista desta novela, é unha moza superdotada que, xunto a situacións propias da súa 
idade: amizade, familia, solidariedade, namoramento e desengano, vive emocionantes e perigosas 
peripecias a través de viaxes no tempo para rescatar da morte a un familiar desaparecido no ano 1936 
e situalo nun mundo, o actual, en completa contradición co que estaba vivindo.

Un marciano neste mundo
Conchi Regueiro
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96128-76-8
Prezo: 10,00 E

No peto de ánimas da Leira dos Pintado, en Ponterrubiáns, cinco versos propor-
cionan unha misteriosa clave. Trátase das pistas que, segundo unha vella lenda, 
permitirían descubrir o tesouro que un bispo do século XVIII agachara na vila.
A desaparición da súa profesora levará a Natalia e Guillerme, compañeiros de 
instituto, a adentrárense no enigma, que se acaba convertendo nunha perigosa 
aventura na que só contarán coa axuda da súa intuición e intelixencia, ademais 
dun videoxogo de última xeración.

o tesouro das ánimas
Conchi Regueiro
Ilustracións: Sandra Fernández 
978-84-96526-45-7
Prezo: 11,95 E

Zoila nin imaxinaba que un sitio como Vilacardoso podía encerrar tantos 
segredos. Bastante fora con deixar a cidade, as amizades e, sobre todo, a 
Jonathan. Xandra ben coñece eses enigmas: forma parte deles, tan ao seu 
pesar. Esa ancestral maldición dos Corredores.
A herdanza do marqués é a historia da súa amizade, das sombras amea-
zantes que espreitan, da vella historia da casa Ervedelo e da aínda máis 
antiga dos Negro e o Marqués de Vilacardoso, das lendas sinistras.

a herdanza do marqués
Conchi Regueiro
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-92630-21-9
Prezo: 14,00 E

Nesta obra, continuación da enigmática historia vivida n’A herdanza do 
marqués, o misterio segue a percorrer Vilacardoso. 
A chegada dos Cerna non parece casual. Seica é unha ameaza ou  a opor-
tunidade para a familia Negro de ter aliados nunha aldea onde segue a 
estar proscrita? De novo Xandra terá que preocuparse polos seus, polos 
vellos inimigos, polas ducias de quilómetros que a separan de Rubén e 
dunha boa amiga como Zoila e, tamén, por ese Cerna máis novo que vén 
poñer en cuestión o seu complicado mundo. 
E, unha vez máis, o pasado lidando con ese presente tan complicado.

a cerna do segredo
Conchi Regueiro
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-9995-139-3
Prezo: 12,95 E

a cova dos mouros
Xabier A. Barreiro Liz
(Texto e ilustracións)
978-84-96526-38-0
160 páxinas. 
Prezo: 9 E

o alento nas costas
Natalia Carou
Ilustracións: Carlos 
Silvar
978-84-9995-039-6
Prezo: 16 E

bandeiras negras
Ana Mª Galego Gen

Ilustracións: Cristal Reza
978-84-9995-047-1
A partir de 12 anos

Prezo: 12,00 E

a neve e o lume
Chelo Suárez

Ilustracións: Carlos Silvar
978-84-9995-045-7

Prezo: 12 E
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As fermosas tamuras, capaces de provocar 
bágoas coa súa beleza, son unhas flores que 
só medran no corazón volcánico da illa de Ta-
murana, a máis especial do Arquipélago Per-
dido. Pero unha maldición pesa sobre a har-
moniosa forma de vida que durante séculos 
levaron os habitantes do Arquipélago e tamén 
sobre as propias illas: a súa cor violeta.

Despois de dársenos a coñecer coa súa pri-
meira novela, Violeta tamurana, gañadora do 
IV Premio Meiga Moira de Literatura Infantil 
e Xuvenil 2010, Andrea Maceiras sorprénde-
nos de novo cunha obra que procura, tamén 
nesta ocasión, romper cos tabús e achegar-
nos a unha realidade vista aínda co receo pola 
sociedade, como é a da homosexualidade.

Violeta tamurana
Andrea Maceiras
Ilustr.: Rodrigo Chao Blanco
978-84-92630-85-1
Prezo: 13,20 E

o segredo do lagarto arnal
Andrea Maceiras

Ilustr: Noemí López Vázquez
978-84-9995-048-8

Prezo: 13,00 E

andrea maceiras ············································································································································

Ser un libro é marabilloso. Agás cando chega a vellez. Entón decá-
taste de que estás feito un farrapo. Os personaxes que viven dentro 
de ti danche as costas porque non podes ofrecerlles a vida que eles 
queren. Caes enfermo. Tes tanta febre que súas tinta. E sentes a morte 
moi preto. Eu non quero rematar así. Sei que aínda teño unha historia 
máis que contar. Non está nas miñas páxinas, senón gravada no meu 
corazón. E non é unha soa, senón moitas. Porque eu nacín en 1908 na 
Casa Editorial de Saturnino Calleja. Viaxei a Cuba no peto dun home 
rico e regresei na man dun pobre emigrado galego. Coñecín o amor e 
o desamor, sobrevivín a unha guerra civil, alimentei soños, transmitín 
mensaxes, salvei e fun salvado. Eu gardei dentro de min  a cor dourada 
de todos os desertos, a Simbad, Alí Babá e Aladino. 
Por iso che pido, miña querida Sherezade, que non marches, que ago-
ra sexas ti quen me escoite. 
Porque pode que esta sexa a miña última historia.

miña querida sherezade
Andrea Maceiras

Ilustracións: Antonio Seijas
978-84-9995-144-7
Prezo: 12,95 E

NoVela GañaDora

do Vi Premio meiga moira

de literatura infantil e xuvenil

(2014)

O barco no que Lisa ía regresar ao seu país despois das vacacións, agardaba no porto de Casablanca cheo de luces, de 
bandeiras de cores, de música...
Nadia tamén viaxaría moi pronto cara ao norte, mais o seu barco non tería bandeiriñas nin luces de cores nin música... ela 
terá que deixar ao seu sabio avó Ismael e á súa amiga Soraia, a vida no poboado, e vivir unha dramática viaxe coa súa familia 
para conseguir un futuro mellor en Europa e reencontrarse coa súa mellor amiga, Lisa.

orballo da mañá... 
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Xosé Tomás
978-84-96526-69-3
221 páxinas
Prezo: 10,00 E

Roi é un servo máis de don Guzmán, o conde que o domina todo desde a súa fortaleza amurallada. 
Desde moi pequeno, o mozo soña con ser un home libre e ser armado cabaleiro. Coñece polo seu avó, o mago, o druída, 
as historias do rei Arturo e do Santo Graal, o que o vai levar por inhóspitas paraxes coa soa compaña de Alba, decidida, 
tamén, a romper co pasado, coas ataduras das tradicións e do destino que para ela marcou o seu pai, o conde. Xuntos van 
descubrir onde se agocha a verdadeira liberdade...

améndoas e flores silvestres
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Noemí López Vázquez
978-84-96893-75-7
325 páxinas 
Prezo: 11,80 E

Zor e Mae, unha parella de rapaces, desco-
bren que existe algo máis que violencia na 
submisión amosada polas femias do clan. 
Experimentan xuntos unha morea de sensa-
cións descoñecidas. 
Intúen a existencia dun novo sentimento que 

ninguén aceptará. As súas ideas resultan inadecuadas e ameazantes para 
os machos do grupo que mesmo rematan por condenalos ao desterro, 
ante a crenza de que estaban posuídos polos malos espíritos.

Ninguén nace antetempo
David D. Vázquez Álvarez
Ilustracións: Xan López Domínguez
978-84-92630-64-6
344 páxinas
Prezo: 13,90 E

David D. Vázquez Álvarez ·································································································································
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baÍa NarratiVa. relación de títulos  Ver todos os títulos da colección en www.baiaedicions.net baÍa braNCa (PoesÍa)

eu tamén oín as vozes do 
orballo
Xabier Seoane
ISBN: 978-84-87674-48-8
Prezo: 8,00 E

o rostro da terra
Cesáreo Sánchez Iglesias
ISBN: 978-84-87674-74-7
Prezo: 7,50 E

afásia
Xabier Cordal
ISBN: 978-84-89803-03-9
Prezo: 8,00 E

a vella peneira a noite
 Xabier Cordal
ISBN: 978-84-89803-81-7
Prezo: 9,00 E

a vellez na poesía galega
Maximino Caheiro Varela
ISBN: 978-84-89803-84-8
Prezo: 9,00 E

Ámago/mágoa
J. M. Barbosa e Roi Brâs
ISBN: 978-84-89803-91-6
Prezo: 9,00 E

amor en feminino
Maximino Cacheiro Varela 
ISBN: 978-84-96526-32-7
Prezo:10,00 E

Perfís e poéticas
Ánxeles Penas 
ISBN: 978-84-96526-71-6
Prezo:12,00 E

morte do mar
Paulino Pereiro 
ISBN: 978-84-96893-18-4
Prezo:10,00 E

Quen beillaría iso?
Xosé Antón Laxe Martiñán 
ISBN: 978-84-96893-11-1
Prezo:10,00 E

Prenderei a lareira
Vicente Reboleiro 
ISBN: 978-84-92630-61-5
Prezo:14,40 E

rubaiyat, de omar Khayyam 
Xabier Correa Corredoira
ISBN: 978-84-92630-62-2
Prezo: 12,00 E

resina de poliéster
Xabier Correa Corredoira
ISBN: 978-84-9995-062-4
Prezo: 12,00 E

a rúa e outros relatos (relatos)
Gerry Adams
Trad. de Eva Veiga e A. Gabín
ISBN: 978-84-89803-40-4
Prezo: 13,00 E

o trevo da sorte (relatos)
Medos Romero
ISBN: 978-84-96128-45-3
Prezo: 8,00 E

arredor de Chinto (novela) 
Paulino Pereiro
ISBN: 978-84-96128-96-5
Prezo: 14,00 E

Xope de lilaina (novela) 
Miguel A. Mato Fondo
ISBN: 978-84-96128-97-2
Prezo: 10,00 E

o son esquecido (novela) 
Xabier A. Barreiro Liz
ISBN: 978-84-96128-71-2
Prezo: 13,00 E

Como paxaro caído do niño 
(novela)
X. M. Matínez Oca
ISBN: 978-84-96526-40-2
Prezo: 11,00 E

Un autobús camiño da cidade 
(novela)
Robustiano Rodríguez
ISBN: 978-84-96526-68-6
Prezo: 10,00 E

liliput (novela)
Manuel Lugrís Rodríguez
ISBN: 978-84-96893-60-3
Prezo: 18,00 E

...distancias... (novela) 
Paco Yáñez
ISBN: 978-84-96893-59-7
Prezo: 15,00 E

Diario dunha noiteboa 
(novela)
Manuel Jacobo Gozález Outes
ISBN: 978-84-92630-06-0
Prezo: 13,00 E

o vicio nefando (novela)
X. M. Martínez Oca
ISBN: 978-84-92630-07-3
Prezo: 18,00 E

Á demanda do berce infalíbel 
de Cristobo Colón (novela) 
Loreta Lontra
ISBN: 978-84-92630-80-6
Prezo: 11,80 E

Confusión e morte 
de maría balteira 
(relatos)
Marica Campo
978-84-92630-58-5
Prezo: 11,50 E

Na solaina (novela)  
David D. Vázquez 
Álvarez
978-84-96893-61-0
Prezo: 15,00 E

obras breves 
de imaxinación 

(relatos)

VV.AA.
978-84-9995-012-9

Prezo: 17,90 E

Premios de 
relatos ‘mulleres 

Progresistas’ 
2007-2011

o penalti de 
Fuco

Afonso Eiré
978-84-92630-57-8

Prezo: 12,00 E

a última viaxe  
Alberto G. Aneiros

978-84-9995-040-2
Prezo: 12,00 E

ClÁsiCos eN GaleGo

Magnífica adaptación ao galego, realizada por 
Ánxela Gracián, dunha das novelas máis coñe-
cidas e adaptadas de Jules Verne. Recuperación 
dun clásico da literatura universal para que os 
lectores e lectoras máis novos gocen coa xeo-
grafía de Rusia e Siberia e vivan en tensión as 
aventuras e desventuras do heroe.

miguel strogoff
Jules Verne. Tradución: Ánxela Gracián
Ilustrador: Carlos Silvar
978-84-9995-052-5
Prezo: 19,00 E

baÍa braNCa (PoesÍa)
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baÍa VerDe (Guías da Natureza)

Unha serie de guías que, cun texto divulgativo, que non escape do rigor científico, acompañado 
de ilustracións ou fotografías a toda cor, nos achega aspectos do noso medio natural como as 
aves, as árbores, os liques, os cogomelos, os anfibios e réptiles, as orquídeas, os mamíferos terres-
tres e mariños etc. como xeito para practicar a máxima de “coñece o que temos, para mellor protexelo”.

Formato: 11,5 x 19,5 cm. Encadernación: Cartolina

XXii Premios
da irmandade do libro.

obra eDitorial Do aNo 2012:
Guías da Natureza

baía Verde

Premio “isaac 
Díaz Pardo 2007” ao 

mellor libro ilUstraDo

Guía das aves de Galicia
Xosé M. Penas Patiño, Carlos 
Pedreira López e Calros Silvar
ISBN: 978-84-96128-69-9
464 páxinas + CD-ROM
49,00 E

Guía das macroalgas de 
Galicia
J. Otero, P. Comesaña e M. Castro
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN: 978-84-89803-22-0
168 páxinas
5,00 E

Guía das orquídeas 
de Galicia
Carlos Cortizo Amaro e 
Elvira Sahuquillo Balbuena
ISBN 978-84-96526-78-5
172 páxinas
15,00 E

Guía dos 
microorganismos 
de Galicia
Carlos Pérez Valcárcel
ISBN 978-84-92630-59-2
358 páxinas
15,00 E

Guía das árbores de Galicia
Henrique Niño Ricoi e Calros Silvar
ISBN: 978-84-96526-70-9
240 páxinas
22,00 E

Guía micolóxica dos 
ecosistemas galegos 
M. Castro, A. Justo, P. Lorenzo 
e A. Soliño 
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-96526-23-5
448 páxinas
15,00 E

Guía das libélulas de 
Galicia
Miguel A. Fernández-Martínez
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-92630-92-9
208 páxinas
35,00 E

Esta guía facilita a identificación das libélulas mediante 
a súa observación directa, sen intervención nin captura, 
facendo fincapé nas características que sirvan para a dis-
tinción mediante a única axuda duns prismáticos. Descrí-
bense 62 das especies máis habituais no noso país e mes-
mo algunhas que, polas condicións de cambio climático 
existentes, é previsíbel que comecen a ter o seu hábitat 
natural en breve espazo de tempo en Galicia. Todas elas 
magnificamente ilustradas por Calros Silvar a toda cor.

Guía dos liques de Galicia
C. Pérez Valcárcel, Mª C. López 
Pardo e Mª E. López de Silanes

978-84-96128-49-1
408 páxinas

15,00 E

Guía dos anfibios e 
réptiles de Galicia

Moisés Asensi Cabirta
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-96526-29-7

172 páxinas
15,00 E

Guía dos fentos de Galicia
Henrique Niño Ricoi

Ilustracións: Calros Silvar
ISBN 978-84-96893-81-8

184 páxinas
15,00 E

Guía dos mamíferos 
de Galicia
Ignacio Díaz d’a Silva e Yosy Cartelle. 
Ilustracións: Calros Silvar
ISBN: 978-84-96893-20-7
208 páxinas
15,00 E
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a arte do bo pescar
José María Villar Varela
978-84-9995-042-6
64 páxinas
9,50 E

Árbores froiteiras en 
Galicia. Guía práctica 
para o cultivo

J. L. Camacho Lliteras
978-84-87674-45-7
10,00  E

a horta en Galicia. 
Guía práctica para o 
cultivo

J. L. Camacho Lliteras
978-84-89803-29-9
10,00  E

Guía práctica de 
Xardinería en 
Galicia
J. L. Camacho Lliteras
978-84-96128-22-4
10,00  E

Guía práctica de 
enxertos, Gallos e 
mergullos 
J. L. Camacho Lliteras
978-84-96128-67-5
10,00  E

Horta ecolóxica na 
Galiza
Xan Pouliquen
978-84-96526-02-0
10,00 E

Guía de ecoloxía 
cotiá
Ramsés Pérez 
Rodríguez
978-84-96893-58-0
10,00 E

baÍa VerDe (Packs de oferta)

Guía das aves de Galicia 
+ Guía micolóxica dos ecosistemas galegos
ISBN: 978-84-92630-98-1

Guía das árbores de Galicia 
+ Guía dos mamíferos de Galicia
ISBN: 978-84-92630-99-8

60 E 35 E

eN PreParaCióN:
“a horta sen químicos”, 

de Xan Pouliquen
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terra e Nostalxia 
Galicia rural
Gwendolyn Luo
78-84-96526-51-8
144 páxinas

entre o Ceo e o mar
Galicia mariña

Gwendolyn Luo
978-84-96526-31-0

144 páxinas

a Coruña. ao pé do xigante
Gwendolyn Luo
78-84-96893-44-3. 144 páxinas

ananiños dos bosques. Cogomelos
Gwendolyn Luo
978-84-96526-30-3. 144 páxinas

milagre da terra. Flora silvestre
Gwendolyn Luo
978-84-84-96526-50-1. 144 páxinas

GaliCia. terra, mar e xentes

Edición trilingüe (galego-castelán-inglés) na que a fotógrafa Gwendolyn luo nos introduce naquilo que non nos prestamos a entender, a pesares de ser 
parte do noso ou poida que por iso, polo evidente. Ao pasar as páxinas destes libros, entre foto e foto, é como se abriramos xanelas ao espírito da terra, para 
atoparnos co maxestático e intemporal Nós que fomos e somos. Introducímonos aquí nun permanente convite de luces e sombras. Materia prima, abeceda-
rio, catecismo, para educar a ética e a estética fóra da domesticación consumista. Certo é que á natureza non podemos mellorala, pero si respectala. Cousa 
que os de antes tentaban, devotamente nela poñían aos deuses e ás deusas.

DiVUlGaCióN Do PatrimoNio CUltUral e NatUral

Xeografía real e mítica 
das augas de Galicia

Gonzalo Xosé de 
Francisco da Rocha
978-84-92630-42-4

15 x 23 cm
520 páxs. 

Prezo: 15,00 E

Como explica o seu autor na introdución do 
libro: “Penso que hoxe o termo creba é ben 
coñecido. Moito contribuíu a isto a película Os 
Crebinsky, pero tamén a literatura feita nos úl-
timos dez anos. Gustaríame que este libro axu-
dase a mellor comprender o que son e que sig-
nifican as crebas, xa que hai nelas fascinación 

e misterio. O que segue non esgota o tema. A creba sempre é sorpresa, 
andar a elas é camiñar na procura do inesperado e nós, os crebeiros de 
hoxe e de mañá, seguiremos peiteando os areais, remexendo nos coídos, 
penetrando nas furnas, á procura dunha curiosidade ou dun soño”.

as crebas. outro xeito 
de andar ao mar
Francisco X. Fernández 
Naval e Maribel Longueira
ISBN 978-84-9995-125-6
15 x 22 cm
84 páxinas. 
Prezo: 9,00 E

orientarse pola ribeira 
sacra. Viaxe ao interior
Gonzalo Xosé de Francisco 
da Rocha
978-84-96128-99-6
14,5 x 21 cm
296 páxinas. 
Prezo: 10,00 E

10,00 E

título
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DiVUlGaCióN Do PatrimoNio CUltUral e NatUral

Antigamente homes e mulleres vivían fortemente ligados á natureza, tanto é así que as 
súas actividades vitais estaban vinculadas aos seus ciclos naturais e, polo tanto, eran 
grandes observadores das súas bondades e crueldades. Co tempo fixémonos moi hábi-
les no coñecemento das súas calidades, sobre todo das plantas, usándoas para curar e 
cubrir as nosas necesidades físicas e espirituais.
Este libro pretende ser unha homenaxe ao uso “máxico-espiritual” relegado e ás meigas, 
feiticeiras e meigos, que, co seu bo facer, axudaron e axudan aínda hoxe en día a tantas 
persoas.

Compendio de herbas 
máxicas
Montse Rubio
ISBN: 978-84-9995-046-4
Formato: 21,5 x 24,5 cm
Capa dura 
116 páxinas
Prezo: 19,00 e

Compendio
de

Herbas Máxicas

arte e esCrita

Pintor por 
italia
Correa Corredoira
(textos e deseños)
978-84-96893-09-2
20 x 19,5 cm
144 páxinas
Prezo: 10,00 E

Deter o día 
cunha flor
Luz Pozo e José 
Valentín
978-84-96893-79-5
20 x 19,5 cm
104 páxinas
Prezo: 19,90 E

sanatoria. Historia dos nenos raros
Francesc Grimalt (textos e deseños)
ISBN 978-84-9995-138-6
24 x 24 cm
60 páxinas
Prezo: 17,70 E

Este é un libro para nenos raros e sobre nenos raros. Se non es raro parecerache 
unha parvada e se non es neno quizais deberías ir ao médico. 
Pero empecemos polo principio. Todo este asunto rematou cando os oito protago-
nistas desta historia –cuxos nomes son Teo, Pés Mollados, Brais, o Xefe, Constanza, 
Orlando, Iván e Hugo–, fuxiron do sanatorio psiquiátrico durante unha fría noite de 
inverno.  
Si, lestes ben, escribín sanatorio psiquiátrico: a Institución para a Saúde Mental de 
Nenos Defectuosos, Sanatoria, dirixida polo doutor Pío Carcasa, era un lugar en que se 
recluía os nenos que non encaixaban nas outras institucións da cidade; nenos intrigan-
tes, incómodos, desesperantes, sen outra cosa en común entre eles que seren pezas 
de crebacabezas perdidas, últimos representantes de razas extinguidas: nenos raros. 
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Cociña caseira galega
Nieves Feros
ISBN 978-84-96893-82-5
15,4 x 16 cm. 296 páxinas a toda cor
Prezo: 17 e

aperitivos e tapas
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-92630-41-7
15,4 x 16 cm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Peixes e mariscos. a cociña do mar
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-92630-40-0
15,4 x 16 cm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

sopas frías e quentes
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-9995-028-0
15,4 x 16 cm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

Cócteles
David Ortiz

ISBN 978-84-9995-148-5
15,4 x 16 cm
156 páxinas a toda cor

ensaladas. a frescura da terra
Mariona Quadrada
ISBN ISBN:978-84-92630-91-2
15,4 x 16 cm. 176 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

marmeladas caseiras
Núria Durán e Montserrat Roig
ISBN 978-84-9995-043-3
15,4 x 16 cm. 160 páxinas a toda cor
Prezo: 14,90 e

Cogomelos. a cociña do bosque
Mariona Quadrada
ISBN 978-84-9995-075-4
15,4 x 16 cm
160 páxinas a toda cor
Prezo: 15,90 e

os cogomelos na cociña e 
outras cousas
Asoc. Micolóxica Viriato, X. M. 
Fernández Costas e Pedro Roca
ISBN:978-84-9995-049-5
Prezo: 12,00 e

Proxima-
mente
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GUÍas De reCUrsos. infantil

GUÍas De reCUrsos. educación Primaria

GUÍas De reCUrsos. ensino secundario

Quero xogar! 
Como divertir ao tempo que estimulamos

Mª Teresa Mumary e Mª Teresa Rodríguez
ISBN 978-84-96128-50-7
17 x 24 cm. 352 páxinas
Prezo: 24,00 E

aires de festa 
educación Primaria

X.C. Albarellos e V. Reboleiro
ISBN 978-84-87674-30-3
Prezo: 5,00 E

melodías paisanas para dúo 
de frautas de bico en dó
Paulino Pereiro
ISBN 978-84-89803-63-3
Prezo: 11,00 E

Pistas
Guía interdisciplinar de 
recursos. ed. Primaria. 3º Ciclo
Belén López (Coord.)
ISBN 978-84-87674-75-4
Prezo: 12,00 E

Cancións de aquí e acolá 
(inclúe CD con 32 pezas)

Paulino Pereiro
ISBN 978-84-89803-64-0
Prezo: 22,00 E

Plano de acollida
materiais prácticos de coeduca-
ción en educación Primaria

Isabel Vilariño Vázquez (coord.), 
Rosa Peña Díaz e Mª Eugenia 
Suárez González-Vallés
ISBN: 978-84-96526-25-9
Prezo: 6,00 E

Fundamentos de pensamento 
intercultural
Guía didáctica para 2º curso de 
ed. secundaria
Mª Xesús Vázquez Lobeiras
ISBN 98-84-96893-12-2
Prezo: 8,00 E

os Dereitos Humanos
Guía didáctica para 2º e 3º ciclos 
de educación Primaria

Beatriz Fernández Herrero. 
Ilustracións da autora
ISBN: 978-84-96893-11-5
Prezo: 8,00 E

Partindo da idea de que a primeira infancia é a etapa decisiva para o bo 
desenvolvemento psicolóxico e físico do ser humano, nesta obra propóñense 150 
divertidos e sinxelos xogos para realizar con nenos e nenas de 9 a 36 meses.
Moi útil para pais, nais e educadores.
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GUÍas De reCUrsos. bacharelato

literatura universal contemporánea

a historia da arte a través 
das súas obras (CD-rom)

Mª Dolores Barral Rivadulla 
(coord.)
ISBN 978-84-96128-23-1
Prezo: 15,00 E

Historia Contemporánea 
e cine
Xosé Alfeirán, Ana Romero
ISBN 978-84-96128-72-9
Prezo: 9,00 E

Historia de españa.
selección documental
X. Alfeirán, Ana Brea, Ana Romero
ISBN 978-84-96128-17-0
Prezo: 15,00 E

GUÍas De reCUrsos. ensino secundario

¡Funciona! todo vai iii
Prácticas sinxelas 

de Física e Química

Ramón Vilalta López
ISBN 978-84-96128-02-6

Prezo: 25,00 E

todo vai na natureza  i e ii
Prácticas sinxelas de Ciencias 
Naturais

VV.AA.
ISBN 978-84-89803-80-0
25,00 E (os 2 volumes)

1. o movemento 
romántico
ISBN 978-84-96128-19-4

2. o realismo
ISBN 978-84-96128-20-0

3. simbolismo e 
modernismo
ISBN 978-84-96128-27-9

4. as vangardas
ISBN 978-84-96128-51-4

5. as renovacións 
literarias
ISBN 978-84-96128-52-1

5 E/título
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sociais 1º eso
Ana Brea Pedreira e Ana Romero 
Masiá
ISBN 978-84-9995-000-6

sociais 4º eso
Xosé Alfeirán Rodríguez e 
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-9995-033-4

sociais 2º eso
Ana Brea Pedreira e Ana Romero 
Masiá
ISBN 978-84-9995-032-7

Ciencias sociais 1º eso
materiais de reforzo educativo

Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-9995-001-3

ed. Plástica e Visual 1º eso
J.E. Rouco Lamela, D. Díaz Docam-
po, G. Jiménez de la Fuente, I. Niño 
Ricoy, J.M. Rey Bao, M.J. Santiso
ISBN 978-84-89803-95-4

Ciencias sociais 2º eso
materiais de reforzo educativo

Ana Brea Pedreira e 
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-9995-037-2

ed. Plástica e Visual 3º eso
J.E. Rouco Lamela, G. Jiménez de 
la Fuente, A. López Gullón, I. Niño 
Ricoy, J.M. Rey Bao 
ISBN 978-84-96128-21-7

sociais 3º eso
Ana Brea Pedreira e Ana Romero 
Masiá
ISBN 978-84-9995-002-0

libros De teXto eso. sociais

libros De teXto eso. sociais libros De teXto eso. educación Plástica e visual

Física e Química 1º bacharelato
Vicente Fernández Fernández 
ISBN 978-849995-035-8

Física 2º bacharelato
Vicente Fernández Fernández 
ISBN 978-84-92630-11-0

Química 2º bacharelato
Manuela Domínguez Real 
ISBN 978-84-9263012-7

libros De teXto baCHarelato. Física e Química
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Isabel González Avión, 
Emilio Xosé Ínsua López e 
Ramón Rocamonde Gómez

lingua e literatura 
1º bacharelato 
ISBN 978-84-9995-041-9

lingua e literatura 
2º bacharelato 
ISBN 978-84-9995-054-9

libros De teXto baCHarelato. lingua e literatura

economía da empresa 
2º bacharelato
Rafael Prieto-Puga Fariña 
ISBN 978-84-9995-053-2

libros De teXto baCHarelato. economía

Hª da Filosofía 2º bacharelato
Henrique Pérez Sotelo 
ISBN 978-84-96128-92-7

libros De teXto baCHarelato. Filosofía

Grego 1º-2º bacharelato
José Manuel Bértolo Ballesteros 
e Matilde De Cal Cortina 
ISBN 978-84-96526-88-4

Xenofonte. antoloxía de textos

José Manuel Bértolo Ballesteros 
e Matilde De Cal Cortina 
ISBN 978-84-96526-39-6

libros De teXto baCHarelato. Grego

Historia da arte 2º bacharelato
Mª Dolores Barral Rivadulla, Marta 
Cendón Fernández, David Chao 
Castro, Julia Rascón Mendivil e 
Ana Belén Requejo Alonso
ISBN 978-84-96128-10-1

Historia do mundo 
contemporáneo 1º bacharelato
José Alfeirán Rodríguez e 
Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-9995-036-5

Historia de españa 
2º bacharelato
José Alfeirán Rodríguez, Ana Brea 
Pedreira e Ana Romero Masiá
ISBN 978-84-92630-09-7

libros De teXto baCHarelato. arte e Historia 
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a herdanza do marqués. 978-84-9995-082-2. 9,00 e

aristóteles. 978-84-9995-095-2. 3,00 e

baruch spinoza. 978-84-9995-110-2. 3,00 e

bernardino de sahagún. 978-84-9995-112-6. 3,00 e

Castelao. 978-84-9995-092-1. 3,00 e

Concepción arenal. 978-84-9995-103-4. 3,00 e

Condorcet. 978-84-9995-109-6. 3,00 e

eloy luis andré. 978-84-9995-088-4. 3,00 e

emmanuel mounier. 978-84-9995-086-0. 3,00 e

Frei benito Xerónimo Feixoo. 978-84-9995-090-7. 3,00 e

Guilles Deleuze. 978-84-9995-089-1. 3,00 e

inmanuel Kant. 978-84-9995-107-2. 3,00 e

José ortega y Gasset. 978-84-9995-087-7. 3,00 e

Jürgen Habermas. 978-84-9995-099-0. 3,00 e

louis althusser. 978-84-9995-104-1. 3,00 e

luce irigaray. 978-84-9995-101-0. 3,00 e

maquiavelo. 978-84-9995-111-9. 3,00 e

maría Zambrano. 978-84-9995-114-0. 3,00 e

martín sarmiento na ilustración. 978-84-9995-085-3. 3,00 e

michel mafessoli. 978-84-9995-105-8. 3,00 e

Nicolau Copérnico. 978-84-9995-093-8. 3,00 e

Niklas luhmann. 978-84-9995-115-7. 3,00 e

simone de beauvoir. 978-84-9995-116-4. 3,00 e

Xabier Zubiri. 978-84-9995-098-3. 3,00 e

sören Kierkegaard. 978-84-9995-117-1. 3,00 e

a neve e o lume. 978-84-9995-083-9. 8,00 e

bandeiras negras. 978-84-9995-121-8. 8,00 e

Ninguén nace antetempo. 978-84-9995-124-9. 9,50 e

o alento nas costas. 978-84-9995-118-8. 11,00 e

o segredo do lagarto arnal. 978-84-9995-122-5. 9,00 e

o tesouro das ánimas. 978-84-9995-123-2. 7,00 e

miguel strogoff. 978-84-9995-084-6. 12,00 e

o penalti de Fuco. 978-84-9995-119-5. 8,00 e

Condorcet. 978-84-9995-109-6. 3,00 e

a última viaxe e outros relatos. 978-84-9995-051-8. 6,90 e 

resina de poliéster. 978-84-9995-120-1. 8,00 e

Confusión e morte de maría balteira. 978-84-9995-014-3. 6,90 e

Pedra sobre pedra. 978-84-9995-019-8. 3,50 e

Pegadas nun labirinto baleiro. 978-84-9995-015-0. 9,90 e

Prenderei a lareira. 978-84-9995-017-4. 6,90 e

rubaiyat. 978-84-9995-018-1. 6,90 e

Violeta tamurana. 978-84-9995-016-7. 6,90 e

a cerna do segredo. 978-84-9995-140-9. 9,00 e

miña querida sherezade. 978-84-9995-145-4. 9,00 e

maría barbeito. 978-84-9995-142-3

a cerna do segredo. 978-84-9995-140-9

Historia das mulleres galegas. 978-84-9995-151-5

Historia da lingua galega. 978-84-9995-152-2

as crebas. outro xeito de andar ao mar. 978-84-9995-126-3

relación de libros electrónicos de baía edicións (Dec. 2014)

todas as novidades en 
www.baiaedicions.net

libro eleCtróNiCo
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