
  

3º  CICLO,  E. PRIMARIA 

El misterio Velázquez - Eliacer 

Cansino, Ed. Bruño 

Velaquí as confesións de Nicolás Pertusato, un rapaz ao 

que o destino obrigou a participar nuns sucesos 

extraordinarios e ata hoxe ignorados. Este mozo que 

aparece retratado en Las Meninas evoca a súa vida, a 

loita por manter a súa dignidade a pesar do seu particular 

condición física e, finalmente, a súa enigmática relación 

co pintor Velázquez, que o levará a acometer unha difícil 

empresa. 

Do A ao Z con… Rosalía - Ana Mª 

Fernández, Ed. Everest Galicia 

Rosalía, unha das tres coroas da nosa literatura do 

Rexurdimento, retratou coma ninguén nos seus versos 

unha Galicia coa que aínda nos sentimos identificados: 

aires, cantares, estrelas, hortas, namorados, outeiros, 

pazos... A través de vinte e tres palabras significativas, e 

confluíndo co léxico rosaliano, a autora deste libro 

suxírenos un achegamento ao mundo poético da cantora 

do Sar 

O Principiño - Antoine de Saint-

Exupery, Ed. Galaxia 
 
Tradución de Carlos Casares 

 
Un libro para todas as idades repleto de melancolía, 
fantasía, misterio e sabedoría, que o converten nunha 
obra mestra. Este é un libro fundamental da literatura 
universal. Trata da historia dun neno, príncipe nun planeta 
sen xente, que un día abandona o seu reino desenganado 
dunha flor da cal está namorado. 

¿Cómo lo ves? - The Metropolitan 

Museum of Art, Ed. SM 

Neste libro encontrarás máis dunha ducia de sorpresas 

cando intentes adiviñar que hai en cada cadro. Unha 

primeira aproximación á arte e a como mirar un cadro. 
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Verán 2013 
 

Biblioteca 

Antón Cortizas 

“Lendo co seu fillo” de Pablo Picasso 

Para coñecer a nosa biblioteca 

visitade a nosa PÁXINA WEB 

http://centros.edu.xunta.es/ceipisaacperal 

Nela atoparedes multitude de 

CONTOS E ACTIVIDADES DO VERÁN 

E non esquecervos de visitar o noso 

sitio 

“QUE LEMOS” 

onde están os libros recomendados 

para o Nadal, a Paz, o Verán… 

Tamén podedes LER NA REDE ou visitar 

a nosa BIBLIOTECA VIRTUAL 

A NOSA GUÍA 

“Auguste lendo á súa irmá”  

de Mary Cassat  
 

O pintor escribe no seu 

lenzo con puntos, liñas 

e cores. Unha vez 

creada a súa obra xa 

está lista para ser lida e 

sentida. 

Así tamén vós podedes imaxinar e pintar 

os vosos soños, gozando desta selección 

de libros que nos achegan á pintura 

mediante historias. 

 

Felices e soleadas lecturas  



 Julieta y su caja de colores - 

Carlos Pellicer, Ed. FCE 

Julieta non sabía o moito que se ía divertir cando lle 

regalaron unha caixa de cores:"Saber pintar é saber dicir 

as cousas". 

El león de siete colores - Marta 

Rivera Ferrer, Ed. Brosquil 

Un león nace coa melena de cores e é rexeitado na súa 

manda. Vaise e cada vez que se encontra cun animal ou 

obxecto de cores pregúntalle se el é ese animal, obxecto, 

etc. 

O soño de Matías - Leo Lionni, Ed. 

Kalandraka 

A arte éo todo para Matías. A súa primeira visita a un 

museo cámbialle a vida e ábrelle as portas a un mundo de 

formas e cores para plasmar os seus soños sobre lenzos.  

O artista que pintou un cabalo 

azul - Eric Carle, Ed. Kalandraka 

Trátase dun libro para prelectores e primeiros lectores 

que, a partir dun texto moi sinxelo, vanse familiarizando 

con toda a gama cromática. Ademais, como se representa 

unha ampla sucesión de animais domésticos e salvaxes, 

pintados con formas, trazos e cores pouco convencionais, 

este álbum non so contribúe a reforzar a imaxinación, 

senón tamén a transmitir a importancia da liberdade 

creativa. 
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Picasso y Minou - P.I. Maltbie, Ed. 

Juventud 

Minou, o gato de Picasso, pensa que os cadros azuis do 

seu amo son tristes e necesitan algo máis de cor para 

venderse. Pero parece que o artista non se decata diso... 

Por sorte, Minou conseguirá que Picasso saia da súa 

melancolía e salte á fama. 

El museo impresionista - Sarah 

Courtauld y Kate Davies, Ed. Usborne 
 
En colaboración con la National Gallery de Londres 
 

- Libro que reúne cadros impresionistas famosos 
ordenados por temas. 
 
- Cun adhesivo para cada cadro e información sobre cada 
obra e o artista que a creou. 

O sorriso de Rosalía - Cristina Sáez 

Cazallas, Ed. Galicia 

Rosalía ten o sorriso máis grande do mundo, pero o seu 

tesouro máis prezado é a súa capacidade para imaxinar, 

que a levará a coñecer lugares que só podemos visitar 

viaxando polas páxinas dos libros. 

 

A noite das cacharelas - Pepe 

Carreiro, Ed. Toxosoutros 

Para entendérmonos, a noite das Cacharelas era na 

altura da Idade de Ferro o que para nós, os nados 

despois de Cristo, é a noite de San Xoán. O cristianismo 

foi sempre moi hábil póndolles nomes de santos ás festas 

de toda a vida. O que realmente celebran os 

protagonistas da historia que se conta neste libro é a festa 

do solsticio de verán, é dicir, a noite máis curta do ano. 

El museo de Carlota - James 

Mayhew, Ed. Serres 

Carlota nunca estivera antes nun museo. Non lle 

gustaban as multitudes, así que se foi en busca dunha 

sala baleira. É unha nena máis ben travesa e, ao ver 

todos os cadros na galería, sentiuse atraída por eles e 

quixo tocalos. De súpeto introduciuse neles vivindo unha 

morea de aventuras e anécdotas. 

Camille y los girasoles - Laurence 

Anholt, Ed. Serres 

Un dia chegou un home estraño ao pobo de Camille. 

Levaba un sombreiro de palla e barba amarela O home 

estraño é o artista Vincent van Gogh, visto a través dos 

ollos dun neno, Engaiolado polos cadros de Vincent, 

Camille descobre que non todos aprecian o xenio do seu 

"Home dos Xirasoles. "Vincent é obrigado a abandonar o 

pobo, pero os seus cadros seguen vivindo para non ser 

esquecidos xamais. 

O cadro máis bonito de mundo - 

MIQUEL OBIOLS  E  ROGER  OLMOS, 

Ed. Kalandraka 

Se queres coñecer o punto de mira de Miró, deberás 

seguir as peripecias de cinco salvaxes manchas de 

pintura, con moitas, moitas ganas de manchar. 

Un gran soño - Felipe Ugalde, Ed. 

Kalandraka 

Era un pequecho con grandes soños, ansioso por medrar, 

por ser grande, por ser alguén que non pasase... 

inadvertido. 


