
 

E remata un curso raro, cheo de 
incertidumes, protocolos, xel 
hidroalcohólico e mascarillas que 
pensábamos ía ser complicado e 
finalmente fomos capeando e superando.  
 
Bo verán a todos e a todas e non 
deixedes nunca de ler!!! 

PARA OS MÁIS PEQUES  

Cores no mar. 
Jenni Erkintalo 
Hércules Edicións 
Os pinceis con cores primarias 
teñen unha importante 
tarefa... 

  
Onde está o osiño? 
Rocío Bonilla Raya 
Algar Editorial 
Babymoni bañouse, tomou o 
bibe e está lista pra ir 
durmir. Pero falta algo... O 
osiño!! 

 

  

Un paseo bajo la lluvia. 
Emiri Hayashi 
SM 
Un libro de cartón con 
ilustracións e solapas con 
animais escondidos. 

 

PRIMEIROS LECTORES 
As formiguiñas filandeiras. 
Victoria García 
Hércules Edicións 
As formigas filandeiras tiñan 
medo a saír do burato onde 
vivían, ata que un día… 

Cuentos menudos  
¡Menudos cuentos! 
Lucía Serrano 
Anaya 
Historias da vida cotiá. 
Recopilatorio de catro contos. 

 

Paco Peco Pequeneiro e o 
lagarteiro miope. 
Xelís de Toro 
Xerais 
Paco Peco Pequeneiro vai dar 
unha volta despois da merenda 
cando un falcón o confunde cun 
lagarto.  

A montaña de libros máis 
grande do mundo. 
Rocío Bonilla Raya 
Algar Editorial 
Lucas estaba convencido de que 
nacera para voar… Un día a súa 
nai explicoulle que había outros 
xeitos e púxolle un libro nas 
mans. 

  

LECTORES AUTÓNOMOS 

 

Mortiña. O amigo 
pantasma. 
Bárbara Cantini 
Hércules Edicións 
Quen é o misterioso 
neno pantasma que 
intenta entrar en Vila 
Decadente? 

  

 

O libro das avoas. 
Xosé A. Perozo 
Galaxia 
As avoas son moitas cousas, 
superheroínas, masa de pan, 
poesía... As túas como son? 

 
Os rescatadores máxicos 2. 
Sabrina Catdoor 
La Galera 
Zoe, Lucas e Mariña son os novos 
rescatadores máxicos da Fraga... 
E dá xenio velos!! 
 
 
 
 

 



 

LECTORES EXPERTOS VARIEDADE     
 
 
 
 

                                   
            

 

ESTE VERÁN 

VOA LIBRE E VIAXA COS 
LIBROS! 

 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

CEIP ANA MARÍA DIÉGUEZ 

 

H2... OH! Pingas científicas. 
María Canosa 
Galaxia 
Sabías que os cascos protectores 
inventáronos os cabalos? Ou por que hai 
espellismos? 

.  

  

El libro de los hombres 
prehistóricos. 
Sophie Dussaussois 
SM 
Un libro con 18 animacións e Pop-Ups 
para descubrir a vida na prehistoria. 
 

Las profesiones olvidadas. 
Teresa Blanch/Anna Gasol 
Astronave 
Coñece aquelas profesións que foron 
revolucionarias na súa época e que 
caeron no esquecemento. 

 

 

 

Extra! 
Paco Nogueiras 
kalandraka 
Nova obra de Paco Nogueiras na 
que recunca nos medios de 
comunicación, nesta ocasión a 
prensa escrita. 

 

Los peores años de mi vida, 
13. 
James Patterson 
La Galera 
Sorprendentemente, Rafe 
Khatchadorian está pasando por 
unha época tranquila. 

As bruxas. 
Roald Dahl 
Xerais 
Traducido por Xela Arias. Un 
rapaz e maila súa avoa enfróntanse 
á terrible Asociación de Bruxas de 
Inglaterra. 

 

 

A folla azul. 
Andrea Maceiras 
Xerais 
Eu son Husu Aké, membro da 
tribo dos Tacaré, filla da Nai 
Terra. 

George. 
Alex Gino 
Nube de Tinta 
George pensa que xamais lle 
poderá dicir a ninguén que en 
realidade ela é unha nena.  


