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A LECTURA FAINOS MELLORES PERSOAS 

Que por riba das luces da árbore de Nadal, 

brille a dozura dos sorrisos e o amor, porque:  

   “soamente se ve ben co corazón. O esencial 

é invisible para os ollos”. 

                                      “O Principiño”. A. de Saint– Exupéry 

In memoriam XOHANA TORRES 

PARA XOGAR, LER E ESCOITAR ACOMPAÑADOS 

O pasado 12 de setembro faleceu a escritora Xohana Torres, au-

tora  de libros de poesía, de teatro, de narrativa para adultos e de 

literatura infantil.  Cos seus libros e como  locutora de radio axu-

dou á reconstrución cultural de Galicia e á defensa  da súa lingua. 

Xohana ensinounos que a “MAXIA PODE SER DE TOD@S”. 

PITUSA SEMIFUSA E OS ES-
TILOS MUSICAIS 

Olga Brañas/L.Lamas 
 Ed. Galaxia.  
Ven coñecer o blues, o reggae, o funky, o 

swing, o hip hop… e non pararás de can-
tar e de bailar!  

QUI QUI RI QUÍ!!! 
Ed. Galileo Nenos 
Un xogo con reglas rápidas, onde adul-

tos e nenos poderán xogar xuntos. 
Cada xogador terá que imitar o son dos 
animais da granxa.  

LOS DOCE 
ABRIGOS DE 

MAMÁ 
Marie Sellier 
Ed. Hotel Papel 
Doce poemas para 
describir doce diferen-

tes estados de ánimo 
dunha NAI: soñadora, 
xoguetona, contacon-

tos... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFANTIL E PRIMEIROS LECTORES 

 

1º e 2º PRIMARIA 

A MONTAÑA DE LIBROS MÁIS ALTA DO MUNDO 
Rocío Bonilla 
Ed. Algar 
Lucas estaba convencido de que nacera para voar. Ollaba 

os avións, intentaba fabricar ás de todo tipo, mesmo pediu 

poder voar como agasallo de Nadal! Mais nada parecía 

funcionar... Un día, a súa nai explicoulle que había outros 

xeitos de cumprir o seu soño e púxolle un libro nas mans. 

MALENA BALLENA 
Davide Cali 
Ed. Los Libros del Zorro Rojo 
Malena é unha nena regordeta, enternecedora 

e moi humana que consigue vencer os seus 

complexos coa axuda do monitor de piscina. 

3º e 4º PRIMARIA 

TEÑO UNS PÉS PERFECTOS 
María Solar/Gusti 
Ed.Kalandraka 
Un libro dentro doutro libro 
con sorprendentes descuber-
tas sobre esta parte tan  im-
portante do noso corpo 

JIM BOTÓN E LUCAS O  
MAQUINISTA 

 Michael Ende 
 Ed. Sushi Books 
 A illa de Lummerland quédalles 
pequena aos seus habitantes, 
de modo que Jim Botón, Lucas 
o maquinista e a súa locomoto-
ra Emma deciden marchar para 
viviren múltiples aventuras. 

THI THEM Y LA FÁBRICA 
DE JUGUETES 

Françoise Guyon 
Ed. Proteus Editorial 
Dende que traballa na fábri-

ca, Thi Thêm non ten tempo 

para ir á escola ou mirar os 

xuncos sobre o lagoa...                                               

5º e 6º PRIMARIA 

 
LEONARDO E OS 
FONTANEIROS 

María Victoria Moreno 
Ed. Galaxia 
Antón e o seu can Leo-

nardo protagonizan 

unha historia para to-

das as idades. 

PIPPI MEDIASLONGAS 
Astrid Lindgren 
Ed. Kalandraka 
Pippi é unha nena rebelde, 

simpática e extrovertida, coa 

que gozaremos lendo as 

súas aventuras. 

JULIA,LA NIÑA QUE TENÍA  
SOMBRA DE CHICO 

Christian Bruel 
Ed. El Jinete Azul 
Julia é unha nena que non fai as 

cousas “como todo o mundo”; 

dinlle continuamente os seus 

pais: “es igual ca un rapaz”. 

CARACOL ONDE ESTÁS? 
Tomi Unguerer 
Ed. Kalandraka 
Debuxos rebuldeiros onde se agochan espirais, 
ata nos obxectos máis insólitos. Un libro para 
ver e sorprenderse. 

PAPÁ LEÓN Y SUS FELICES HIJOS 
Janosch 
Ed. Kókinos 
Había unha vez unha mamá leoa e un papá léon que 
tiñan sete fillos. Mentres a mamá estaba na oficina, o 
papá ocupábase da casa e de facer felices aos seus 
leonciños. 


