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 CEIP DE OCA 

 CEIP  CABADA VÁZQUEZ 

 CEIP FIGUEROA 

 CEIP O FOXO 

 CEIP PÉREZ VIONDI 

  O LADRÓN DE SOÑOS 

AUTORASabela Fernández Trelles 

EDITORIAL :Xerais   

Todas as noites, na cidade de Soñovai, Uxío o 
Mago encárgase de que os nenos e nenas teñan 
soños marabillosos. O que non sabe aínda é que 
preto de alí vive o ladrón de soños. 
CANCIÓNS PARA DESAFINAR 

CANCIÓNS PARA DESAFINAR 

 A ESTRADA VIVIA 
AUTOR: Manuela de Felisa e Xosé Luna 
EDITORIAL: Artesóns Producións 

Manoele de Felisa e Xosé Luna logran unha inse-

parable dualidade. Chiscadelas á música de noso, 

en forma de funky, rapp, jazz ou hip hop para 

darnos unha aperta .Coñecer transmitir e amar no 

berce poético de Xosé Luna. 

A GRAMOLA GOMINOLA 
Música desenfadada para bailar a ritmo de 
rock, funk, gospel ou punk. Porque non hai 
idades nin barreiras para a música……así que 
convidamos a todas e todos a ROCKEAR!  
 

 O FERREIRO DA LÚA CHEA 
AUTORA:  Mª Isabel Molina 
ILUSTRADOR:  Carlos Cubeiro 
EDITORIAL: OBRADOIRO - SANTILLANA 
ARGUMENTO: Malia o noviño que é,  
Iago de Lavalle domina os segredos da  
forxa e dos metais, pero oponse ás prácticas  
supersticiosas do seu gremio: os ferreiros.  

MAR ADIANTE  
AUTOR : MARIA VICTORIA MORENO  
MANOLO UHÍA (ILUSTRACIÓN) 
EDITORIAL: XERAIS 
Unha mestra contoulles un día aos compañeiros 
que viña de poñer escola nun barco, o Arroás.  

https://www.paquebote.com/buscar.php?autor=Sabela+Fern%E1ndez+Trelles&e=1
https://www.paquebote.com/buscar.php?editorial=Xerais&e=1
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/bosnia/


           INFANTIL     1º E 2º CURSOS     3º E 4º CURSOS 

XA VOOOU! 
AUTORA: SUSANA PEIX 
ILUSTRADORA: ROMINA MARTÍ 
EDITORIAL:BULULÚ 
Suit é un peixe pequeno como calquera outro:  
vive no fondo do océano, nada moi rápido ... 

Pero ten un pequeno problema:  é moi despistado  

 DEZ DEDOS NAS MANS E DEZ DEDAS NOS PES  
AUTOR:Mem Fox (texto) Helen Oxenbury (ilustración) 

EDITORIAL: Tras os Montes 
Dende o ártico ao deserto, en calquera conti-
nente, cidade ou tribo, todos os bebés nacen 
con dez dedos e dez dedas. Tenrura rimada, 
repetitiva e acumulativa para viaxar polo 
mundo en clave de diversidade e igualdade.  

CARA DE VELOCIDADE 
AUTORA: Marga Tojo 
EDITORIAL: Kalandraka 
PREMIOS E OUTRAS MENCIÓNS -X Premio 
Internacional Cidade de Orihuela de Poesía para 
Nenas e Nenos. 

POESÍA ILUSTRADA.O día a día, convertido 
en poesía, aventura e xogo. O cotiá, a través dun xirgo urbano   

CHOIVA DE RAS 
AUTORA: ÁNXELA LOUREIRO 
EDITORIAL:  EDICIÓNS XERAIS 
Colección: Merlín, 268 
ARGUMENTO: Todos os animais da fraga coñe-
cían as extravagancias de RaMona, a ra máis mo-
na do lugar.  

 ROSALÍA PEQUENIÑA 
 AUTOR:  Uxía Senlle 
EDITORIAL : Galaxia 
Rosalía pequeniña, pirata, poeta, aventu-
reria ou fada. Rosalía pequeniña para 
cantar, para rir, para gozar ou bailar. 
Rosalía de Castro.,na voz de Uxía  

O PODER DE AMABEL 
AUTORA: Érica Esmorís 
EDITORIAL: PULP 
Todos os membros da familia de Amabel teñen 
superpoderes: unha forza descomunal, a velocidade 
do raio, unha abraiante intelixencia ou mesmo a 
capacidade de facerse invisible.  
 

HILARIO E OS TRES MEDOS 
AUTOR: Xoán Babarro  
Acoso escolar, amizade, afecto, morte… Mergú-
llate nesta historia e visita as terras de Ibias para 
coñecer a orixe do caxato da nosa meteoróloga. 

CÁMBIACHE O CONTO 
AUTOR: Pinto e Chinto 
EDITORIAL: Xerais  
Pinto& Chinto ofrécennos a súa peculiar ver-
sión dos contos clásicos de autores como An-
dersen, Perrault ou os irmáns Grimm e danlle 
unha reviravolta á súa maneira a O frautista de 
Hamelín, a Carrapuchiña Vermella  

 FANTASMAS NO CORREDOR 
 AUTOR : AGUSTIN FERNANDEZ PAZ 
EDITORIAL: XERAIS 
A familia de Mariña múdase a unha nova casa. Unha 
casa moi especial, pois axiña descobre que o corredor 
está cheo de fantasmas. Polo día non se ven, mais 
pola noite saen das paredes e andan de troula polo 
corredor  
 

ROSA CARAMELO 
AUTOR : ADELA TURIN 
EDITORIAL: KALANDRAKA 
Na manada todas as elefantas son de cor rosa, menos 
Margarita e pronto descubirá por que.  

RING RING QUEN RIMA? 
EDITORIAL: HÉRCULES 
AUTORA:  Ana María Fernández  
ARGUMENTO: As nosas vidas están  
mergulladas 
 nun mundo fermoso e variado. Tal idea é o  
punto de partida dos corenta e seis poemas  
que ofrece esta obra.  

 UNHA PARELLA DIFERENTE 
AUTOR : DANIELA KULOT  
EDITORIAL: KALANDRAKA 
As diferenzas tenden a crear barreiras c 
ando debería ser ao contrario: pontes  
cara á diversidade, á receptividade coas  
outras culturas e ao entendemento mutuo  

                              ALMANAQUE MUSICAL 
  Antonio Rubio (texto) 
  David Pintor (ilustración) 
  Xosé Ballesteros (tradución) 
  Un poema ilustrado para cada mes, con  
  versos que danzan no pentagrama ao son dos 
  concertos para corda dos grandes  
  compositores. 

 
 

PITUSA SEMIFUSA 
AUTORA.Olga Brañas  

EDITORIAL Galaxia 

Pitusa Semifusa váinolos ensinar!!! Ven coñecer  

o blues,  o reggae, o funky, o swing, o hip hop  

OS CATRO AMIGOS 
AUTOR:Jakob & Wilhelm Grimm  
ILUSTRADOR: Gabriel Pacheco  
Marc Taeger, Xosé Ballesteros (traducción) 
Conto dos irmáns Grimm. Orneos, ladridos, mia-
ños e cánticos avícolas resoan nas páxinas deste 
clásico. Un cuarteto de músicos, dende Bremen para o resto do 
mundo. 

http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/fox/
http://www.kalandraka.com/es/autores/detalle/ficha/oxenbury/
http://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/ir/poesia-1/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/agustin-fernandez-paz/20173
http://www.oqueleo.com/uploads/2017/03/resized/800_9788416834020.jpg

