
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE LECTURA NADAL 2018 

BIBLIO CROCAIO 

EN  NADAL 

 

LIBROS MÁXICOS 

CEIP EDUARDO PONDAL  
http://crocaiodesampaio.blogspot.com.es 

VIGO 

 

PRIMEIROS LECTORES 

 

 

LECTORES AUTÓNOMOS 

O AÑO QUE É UN PORQUIÑO 

Kalandraka 

Ideal para falar con nenos e 

nenas pequenos sobre xénero 

e identidade . Con ilustracións 

adorables. Un conto branco e 

rosa sobre a propia 

identidade.  

 

EL LIBRO DE LA SELVA de 

Ruyard Kipling  

Ed.Gribaudo.  Sete relatos 

ambientados na India, nun 

entorno exótico, misterioso e 

encantador 

QUERES LE UN LIBRO 

COMIGO? Ed. Alvarellos 

Antón xa sabe ler só pero 

quere compartir o seu libro 

favorito, buscou e buscou  

pero nada, todo o mundo 

estaba tan ocupado! 

 
OS ANIMAIS DO 

BOSQUE  Baía edicións. 

Un libro lúdico que 

mestura divertidas 

ilustracións con 

magníficas fotos para 

aprender divertíndose. 

LA NIÑA QUE HABLABA 

CON LOS ÁRBOLES de 

Ismael Serrano. Poemas 

que van con Lila, a súa filla,  

a un bosque para coñecer 

as distintas árbores.  

 

 

VERSOS DEL BOSQUE.     

SM. C. Reviejo 

 Un libro con 30 poemas 

sobre a vida no  bosque no  

que cada poema leva unha 

doble páxina ilustrada. 

 

LOLA PIMIENTA y los abetos 

desaparecidos. Bruño  Unha 

nova aventura de Lola e a 

súa pandilla que encantará 

aos fans da colección. 

Transcurre en Navidad, así  

que pode convertirse no 

regalo perfecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

PARA  FAMILIAS LECTORES EXPERTOS PARA O 2º TRIMESTRE 

 

AHÍ FUERA Ed. 

Geoplaneta 

Libro ilustrado para 

descubrir a natureza. 

Libro para os que aman 

os libros 

FRÍO FATAL. RBA 
 

Cando o instituto 

de Greg pecha pola neve,  

o seu vecindario 

convírtese nun campo de 

batalla invernal.  

 

 

EL MAGO DE OZ 

GRIBAUDO. Dorothy 

viaxa ao País de Oz 

arrastrada por un 

ciclón, no seu camino 

atopa moitas 

aventuras 

LIBRO DOS OCÉANOS    Ed. 

Catro ventos. Verteduras de 

petróleo, sobrepesca, illas 

de refugallos plásticos… Hai 

tempo que os nosos mares 

deixaron de ser fonte de 

saúde, ... 

MÚSICA para toda a familia  

-CONTOS EN CANTOS: contos en cancións .-As 

CATRO ESTACIÓNS: Clásica  -MÚSICAS PARA A 

SEMENTE: cancións populares. 

ÁRBOLES Ed. Maeva 

Hai tantas árbores 

diferentes! Sabes 

cantas especies hai na 

Terra? Por que son tan 

importantes para o 

resto das especies? 

Que idade ten a árbore 

máis vella do mundo? 

… 

  

A PEQUENA ÁRBORE  Xerais.      

A pequena árbore ía medrando 

nun antigo souto, ata que un 

día un prendelumes achégase 

ao souto. 

 

AS PERIPECIAS DE EXTRAVAGANZZA PÉREZ  de Ledicia 

Costas, para 5º e 6º curso. En febrero teremos á súa 

autora na Biblio Crocaio. 

ANIMALIA de Xosé Tomás para 3º e 4º O seu ilustrador 

estará co noso alumnado na Biblio Crocaio 

LA CASA EN EL ÁRBOL. RBA 

Andy  e o seu  amigo Terry 

viven  xuntos na   casa 

dunha  árbore, ten piscina , 

laboratorio, máquina de 

chuches…Superdivertido.  

 

 

FELICES 

FESTAS !! 

 

Para Infantil , 1º e 2º  cursos. Traballarémolo na aula. 


