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Educación Infantil: 3, 4 e 5 anos

AUTOR: Olivier Jeffers
EDITORIAL: Patas de peixe

Esta é unha historia inmensamente tenra sobre o poder da 
amizade. A relación entre un neno e un pingüín amósase neste 
libro de ilustracións espectaculares e cun texto extremadamente 
coidado.

AUTOR: Miguel Ordoñez
EDITORIAL: Bulubú

Rato inicia unha viaxe que é unha sinxela arenga pola vida: colle as 
rendas e decide o teu futuro; goza do que atopas polo camiño e sé 
quen de abandonar o que non che convence; corre e explora cos 
ollos ben abertos; os lugares, a xente e as experiencias vividas no 
traxecto son, á fin e so cabo, o máis importante, se cadra o único, 
que temos.

AUTORA: Natacha Ortega
EDITORIAL: Kalandraka

«Paxaros» é un poema-canción protagonizado por nenas e nenos 
que converten prazas, parques e arboredas en espazos lúdicos de 
liberdade e creatividade: fogar e xogo como punto de encontro, 
sen máis infraestrutura que a súa propia imaxinación..



1º e 2º de primaria

AUTOR: Lawrence Schimel
EDITORIAL: Alvarellos

Se lle tes que pedir permiso ao rei para xogar no labirinto do 
seu castelo, como se di? E cando os avós che traen un agasallo da 
súa viaxe a Exipto, como se di? Un conto cheo de imaxes
fantásticas e nas que expresións como «por favor» ou «grazas» 
son a chave para viaxar coa imaxinación.

AUTOR: Gonzalo Moure
EDITORIAL: Kalandraka
Emoción e beleza, o fondo amor entre un pai e unha filla, ou a 
capacidade para ver máis aló das limitacións visuais están
presentes neste libro. Porque vivir na escuridade ou ter un campo 
de visión reducido non ten por que impedir o desenvolvemento
dunha vida plena que, como no caso destes personaxes, converte 
o traxecto á escola nunha aventura onde a cidade se transforma 
nunha selva con bravas criaturas e sons fascinantes, ou un paso de 
peóns na ponte sobre un caudaloso río.

AUTORA: Jessixa Bagley
EDITORIAL: Dr.Buk

Max y Bea siempre han sido inseparables, hasta que un día Max, 
de repente, deja de hablarle. No quiere charlar con ella en clase ni 
sentarse con ella en el comedor. Bea nota que algo va mal y está 
decidida a averiguar lo que es. Entonces, durante una excursión a 
una granja, Max encuentra algo que le impide seguir guardándose 
dentro lo que siente. Y aunque resulta difícil para ambos, Bea 
permanece a su lado porque es su mejor amiga, pase lo que pase.



3º e 4º de primaria
AUTOR: Klaus Hagerup

EDITORIAL: B de Blok

Anna tiene casi 10 años y le encanta leer. Le gusta tanto que 
Monsen, el bibliotecario, se ha convertido en uno de sus mejores 
amigos. Un día, su amigo le cuenta a Anna qué sucede con los 
libros que nadie quiere tomar prestados de la biblioteca. Estos 
libros desaparecen, se destruyen. Pero, ¿qué ocurre con quienes 
viven dentro de esos libros, se pregunta Anna, desaparecen 
también? La idea de que todo ese mundo mágico y sus habitantes 
se pierdan para siempre se le hace insoportable.
Y es entonces cuando Anna emprende un extraordinario viaje con 
una misión que nadie ha logrado hasta entonces: salvar a los 
libros del olvido.

AUTORA: Elise Gravel
EDITORIAL: Anaya

"Me llamo Ayla. Tuve que irme de Siria por la guerra. Me gusta 
dibujar con mi hermana. Hacemos cómics divertidos"
"Soy Majid. Vengo de Sudán. Había lucha. Soy muy bueno 
jugando al fútbol. Podría jugar todo el día".
"Me llamo Roseline. Mi familia es de Haití. Mi abuela y dos de 
mis primos no pudieron venir con nosotros. ¡Los echo mucho de 
menos!".  TODOS NACEMOS IGUALES 
¿Quiénes son los refugiados? ¿Por qué tienen que irse de su 
país? ¿Son siempre bien recibidos en el país de acogida? 
Abre este sencillo y atrevido libro para comprender por qué un 
refugiado es alguien como tú y como yo. 

AUTORA: Barbara Cantini
EDITORIAL: Hércules edicións

Por fin, chegan as vacacións! Mortiña e a súa familia non as tiñan 
desde... había séculos! Destino: Vila Florida da tía Feiticeira e do 
curmán Dilbert.
Pero o relax dura pouco: Mortiña descobre que un gris funcionario 
quere poxar a mansión, que parece deshabitada.
Lograrán atopar a maneira de salvala antes de que sexa tarde de 
máis?. 



5º e 6º de primaria

AUTOR: Manuel Martínez Pérez

EDITORIAL: Cabo Norte

En Castro Rosa vive un grupiño de nenas e nenos coñecidos no 
lugar como a cuadrilla de Castro Rosa: son Juan Carlos, Sonia, 
Beltrán, Gabriela e Tito. Cada día, de camiño a escola, ven pasar 
unha chea de xente cargada con mochilas e bastóns. Cando lles 
contan que son peregrinos que fan o Camiño de Santiago deciden 
unirse a eles e comezan a preparar todo para facer o tramo que 
pasa pola súa vila ese mesmo verán. Unha aventura á que se unirá 
o primo mozambicano de Gabriela que lles fará vivir unha aventura 
que non esquecerán xamais.

AUTOR: Gianni Rodari
EDITORIAL: Kalandraka

Axente X.99 é como se coñece o gardián dun asteroide que, xunto 
coa cabra Renata, viaxa polo espazo desempeñando distintas 
misións. Cada relato é una porta aberta á reflexión crítica: dende
como orientar os simios do planeta Miro para que aprendan a 
facer lume e desterrar erróneas crenzas sobre as árbores de Parco, 
ata descubrir a capacidade de aprendizaxe dos nenos que habitan
no planeta dos xoguetes ou as abellas intelixentes de Kama,sen
esquecer experiencias adversas sobre misteriosas desaparicións, 
homiños altamente tecnificados pero con ideas irracionais ou os 
absurdos costumes no planeta Osiris…

AUTOR: Sir Arthur Conan Doyle
EDITORIAL: Bulubú

Grazas á súa narrativa e ás rechamantes ilustracións axudará a 
consolidar a lectura dos máis novos. Ademais, as didácticas
aclaracións sobre termos e obxectos propios da Inglaterra da 
época achegaraos á literatura clásica de detectives. Mentres a 
policía traballa para seguir a pista da xoia desaparecida, Holmes 
tenta reunir unha vianda para a cea de Nadal xunto co seu dono. 
Mais, cando o detective atopa a pedra, Holmes e Watson comezan
una carreira contra o reloxo para salvarlle a vida a un home 
inocente.
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