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Queridas familias: 
 
Chegan as vacacións de Nadal.Este é tempo 
de disfrutar das amizades e da familia, tamén 
de dar e recibir agasallos.  
 
Tepo, que é moi sabio, di que un libro é o mellor  
agasallo que lle fixeron porque tendo historias  
para ler, nunca se atopa só e por iso 
recoméndanos uns cantos títulos que nos fagan 
compaña nas tardiñas de inverno e fortalezan o  
noso pensamento e imaxinación. 
 
 
       BO NADAL E FELICES LECTURAS ! 
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       Sabías que…? 
Debido a que permanece verde todo o 
ano, o acivro asóciase coa boa sorte e 
coa prosperidade. A tradición tamén di 
que, se unha rapaza bica a un rapaz 
baixo unha poliña de acivro na Noiteboa, 
conservará o seu amor para toda a vida. 
 

A importancia de elexir ben os xoguetes. 
 
O xogo é unha actividade necesaria no desenvolvemento da 
personalidade das nenas e dos nenos.  
É moi importante que eduquemos ás nosas fillas e aos nosos 
fillos en igualdade real entre mulleres e homes, e nada 
mellor que facelo cos seus propios xoguetes e xogos, cos 
que pasan gran parte do seu tempo, así  estaremos 
contribuíndo a eliminar conductas machistas e favorecendo 
a igualdade de xénero,  permitindo así,  o desenvolvemento 
integral das nenas e dos nenos. 
As familias debemos educar ás nenas e aos nenos na 
reflexión sobre o consumo, sobre a non violencia e o 
sexismo, por iso,  á hora de elexir un xoguete debemos ter 
en conta:  
• Que poidan xogar nenas e nenos indistintamente. Cando 

se trata de xogos non sexistas, non se trata de impoñer, 
forzar ou prohibir que os nenos xoguen con coches e as 
nenas con bonecas, refírese a permitir que xoguen con 
eles indistintamente do sexo. 

• Que rexeiten  a transmisión de modelos sexistas e non 
potencien a violencia. 

• Que faciliten  a comunicación, as relacións, a 
investigación,  a capacidade de pensar, a imaxinación, a 
creatividade, resolver problemas,… 

• As nosas fillas e os nosos fillos deben ter a liberdade de 
elixir os xoguetes que desexen, pero coa  nosa 
orientación axudaremos a escoller o xoguete máis 
axeitado. 



 
                       

  Álbum Larousse de los animales. Ed.  
   Larousse.               
  O gato lambón. Ed. Kalandraka 
  O soño do galo. Ed. A Nosa Terra 
  Chibos chibóns. Ed. Kalandraka 
  Antón e Pompón. Ed. A Nosa Terra 
  Unha fantasma con asma. Ed.               

   Kalandraka. 
  Sígueme. Ed. OQO 

 
 
 
 
 Os Bolechas (varios). Ed. A Nosa 

Terra 
 Colección “ El cofre de mis cuentos” 

Ed. Bruño. 
 A vella na orella da ovella.Ed. 

Everest. 
 Rimas con letra.Ed.Xerais. 
 Rato Tom e rata Tomasa. Ed. OQO. 
 Colección “ Ver e Ler”.Ed.Salvora. 

 

 

 
 
 

 El vampiro bailarín.Colección BAT-
PAT.Montena. 

 Mini (varios).Ed SM. 
 A viaxe do vento pequeno.Ed. Everest. 
 Coida o teu planeta.Ed. SM. 
 Catarro a la pimienta.Ed SM. 
 La ciudad fantasma.Ed SM. 

  
 
 
 

 
 O pequeno Nicolasiño.Ed Alfaguara. 
 O misterio do cemiterio vello.Ed.SM. 
 El Equipo Tigre (varios) Ed.SM. 
 El pequeño vampiro.Ed.Alfaguara. 
 Las gallinas locas(varios).EdicionesB                                     
 Un polizón en la maleta.Ed SM. 
 Danko,el caballo que conocía las 

estrellas.Ed.SM. 
 Sopa de marsopa Isabel Freire. Ed. 

Xerais 

                              

                             
 
 ¿Cómo se lo explico? La educación 

sexual en la infancia. Manuela Mateo 
Morales y Betina Represas. Ed. 
Síntesis 

 La casa de los espíritus. Isabel 
Allende. Ed. Alfaguara 

 La ladrona de libros. Markus Zusaf. 
Ed. Lumen 

 La bodega. Gordon Noah. Ed. Roca 
S.L. 

 La catedral del mar. Ildefonso 
Falcones. Ed. Grijalbo 

 El castillo de cristal. Jeannette 
Walls 

 El niño 44. Tom Rob Smith. Ed. 
Espasa 

 Amarse con los ojos abiertos. Jorge 
Bucay y Silvia Salinas.Ed. RBA 

 El último judio. Noah Gordon. 
 El corazón helado. Almudena 

Grandes. Ed. Tusquets 
 

                        
 

   Prelectores (De 3 a 6 anos) 

Primeiros lectores (De 6 a 8 

Adultos 
 

 Lectores expertos (De 10 a 12 anos) 

Bos lectores (De 8 a 10 anos) 



              
 


