
PRIMEIRO E SEGUNDO DE PRIMARIA 

 
 

Ed. Agasalle 

“aXente Corrente: Galo 
Mirindolo” 

Un conxunto de relatos 
musicados sobre a educación 
vial dirixida aos máis pequenos.  

“Quisiera ser un coche” 

Esta historia é unha excelente 
forma de ensinarlle aos máis 
pequenos que unha 
discapacidade non é 
impedimento e que debemos 
estar dispostos sempre a 
axudar.  

 
 

Ed. Salvatella 

 
 

Ed. Kalandraka 

“Poemas de la oca loca” 

Unha selección de rimas, xogos 
de palabras, musicalidade e 
moita tenrura. 

“De la A a la Z” 

Un irresistible e disparatado 
abecedario de poesías e 
contos breves, cos mellores 
textos de Gianni Rodari. 

 
 

Ed. Loqueleo- Santillana 

TERCEIRO E CUARTO DE PRIMARIA 

 

 

Ed. Anaya 

“Los friki juegos de Lechuza 
Detective: El caso del grafitero 
loco” 

O colexio amaneceu cunhas 
misteriosas pintadas. Quen as 
fixo? Que queren dicir? Resolve 
o misterio antes de que o 
“grafitero loco” ataque de novo. 

“Enigmas para antes de ir a 
dormir” 

Con máis de cen divertidos 
enigmas sobre refrescos 
explosivos, submarinos, 
montañas rusas e pingüinos, 
este libro está cheo de retos de 
lóxica e cálculo para compartir 
en familia antes de ir a durmir 

 

 

Ed. Montena 

 

 

Ed. Xerais 

“O segredo do avó” 

María e Miguel gustan dos 
contos que o seu avó Nicolás 
inventa para eles. Un día 
pregúntanlle en que se inspira 
para crealos e… 

“Allumette” 

A vendedora de mistos de 
Andersen, na era actual, 
reflectindo as peores 
cualidades da humanidade 
pero cunha perspectiva 
esperanzadora: unha nena 
como exemplo de 
xenerosidade, entrega e 
xustiza social 

 

 

Ed. Kalandraka 

QUINTO E SEXTO DE PRIMARIA 

 
 

Ed. Dibbuks 

“Fiz, curso de cómic” 

Fiz, con tres anos, e 
acompañado da súa amiga 
Puri, fai un recorrido polo 
mundo do cómic e proponlle 
ao lector facer unha novela 
gráfica. 

“La crono pandilla: El túnel del 
tiempo” 

Nunca é fácil cambiar de 
instituto e moito menos de 
cidade. Por sorte, J.J. ten un 
plan: colarse de noite nun 
parque de atraccións 
abandonado. 

 
 

Ed. Montena 

 
 

Ed. Anaya 

“La venganza del profesor de 
Matemáticas” 

O temido profesor de 
Matemáticas está a punto de 
xubilarse, anque sigue no 
empeño de que os seus 
alumnos comprendan a 
importancia... (segue a “El 
asesinato del profesor de 
Matemáticas”). 

“¡Non é tan doado ser neno!” 

Chámome Fernando Lago. 
Postos a dicir a verdade, teño 
as orellas grandes e así como 
un pouco cara adiante. Na 
clase na que estaba o curso 
pasado ninguén se rira nunca 
de min por iso, pero... 

 
 

Ed. Rodeira 



EDUCACIÓN INFANTIL  

 
 

 

“¿Me lo prestas?” 

Despois das Navidades, Lucas 
estaba emocionado por ir a 
clase co seu xoguete favorito, 
pero os demáis compañeiros 
querían xogar con el, pero 
Lucas non estaba acostumado 
a compartir. 

“O segredo de Flora” 

Flora amosounos o seu máis 
preciado segredo, un segredo 
moi útil para non enfadarnos 
cos compañeiros, para non 
berrar, para non pegar� 

 

 
 

Ed. Embora 

 
 

Ed. Embora 

“O País dos Mandóns” 

No País dos Mandóns, uns 
cantos mandan sobre o resto e 
non permiten que as nenas, as 
mamás ou as avoas xoguen, 
saian ou traballen fóra das súas 
casas. 

“Matías y las maravillas” 

Matías, un cigoñino, 
engánchase nun anaco de 
plástico e non pode seguir a 
súa bandada, pero Matías 
emprenderá unha viaxe que o 
levará a lugares 
extraordinarios. 

 

 

PROXECTO: A SEGURIDADE  

 
 

Ed. Nova Galicia 

“Manual del bullying” 

Unha guía para o coñecemento 
e recoñecemento do acoso.  

“Guía de supervivencia para 
adictos a las pantallas”                    

Esta completa guía presenta 
explicacións, plans de acción e 
consellos moi prácticos para 
facer un uso san das novas 
tecnoloxías.  

 
Ed. SM 

 

 
“Internet (Lecciones de vida)” 

A protagonista desta historia 
creía que as normas eran unha 
pérdida de tempo. Que 
problema había con falar cun 
descoñecido polo ordenador?  

“Conducir es fácil” 

Frena, acelera, mira á dereita e 
logo á esquerda. Reduce, 
adianta, cambia de marcha, 
encende as luces, mira polo 
retrovisor, aparca, dalle ó 
limpaparabrisas. Un agárrase 
ao volante e… 

 

GUÍA DE LECTURA  

 

 

“ Para viaxar lonxe, non hai mellor 
nave que un libro”.  Emily Dickinson, 
poeta estadounidense. 
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Ed. Bonaspina 

Ed. Oblicuas 

Ed. Edebé 

Ed. A buen paso 


