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AUDIOL IBROS  

CONTOS  PARA I phone  e  i pad  

XOGOS  DE  MESA  

CATÁN juniorCATÁN juniorCATÁN juniorCATÁN junior    

Editorial DEVIR 

Versión para nenos e nenas 

do famoso xogo de taboleiro. 

Teñen tenda electrónica: 

http:://devir.es 

Quién vive aquí?Quién vive aquí?Quién vive aquí?Quién vive aquí?    

Ed. Ekilikuá 

O gran xogo da diversidade. 

12 xogos de mesa entre 3  

e 12 anos. 

www.ekilikua..com 

ARUME XOGALARUME XOGALARUME XOGALARUME XOGAL    

Xogo de preguntas e respostas 

semellante ó Trivial.  

Galego e en galego. 

www.airadasletras.blogspot.com 

ARCANO  ARCANO  ARCANO  ARCANO    

Ed. Gárgola 

Xogo de mesa con  2000 preguntas sobre 

Galicia 

www.editorialgargola.es 

XOGO PARA PC  

ARCANOARCANOARCANOARCANO para Pc 

Ed. Gárgola 

Máis de 10.000 preguntas e 11 tipos de 

probas  percorrendo toda Galicia 

Contamoconto I e II Contamoconto I e II Contamoconto I e II Contamoconto I e II  

Edicións do Cumio 

Cd de  contos  tradicionais (Carapuchiña, 

Os tres porquiños …) narrados por actores 

e acompañados de música clásica 

CONTOPLANETCONTOPLANETCONTOPLANETCONTOPLANET    

Aplicación de contos infantis para 

Iphone e  Ipad deseñada para ofrecer 

unha experiencia interactiva e amigable 

coas TIC. .De momento, 5 contos da 

colecc. Arbore da Ed. Galaxia . 

www.contoplanet.com 
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Tempo de nadal. Tempo de agasallos… 

Andaba eu estes días mirando os catálogos  de 

posibles agasallos, eses que usades para ir 

dicindo: Pido este, Pido este… e marcandoos cun 

rotula. E logo borrando para cambiar os 

escollidos…. 

E notei que faltaban cousas:: neses catálogos non  

había xogos de mesa en galego, música en 

galego, xogos de ordenador en galego… E pensei  

Non os haberá? 

E púxenme a buscar. 

O resultado foi o que aparece nesta guía. 

Moitos deles non serán doados de atopar para os 

Reis. Pero se os queredes de verdade, sempre 

podedes indicarlles na carta que 

falen comigo para que os oriente  

ou dicrilles que acudan 

directamente ás editoriais que os 

fabrican.  

Bueno, os Reis xa saben todo. 

 

Que teñades moita sorte cos vosos Que teñades moita sorte cos vosos Que teñades moita sorte cos vosos Que teñades moita sorte cos vosos 

desexos !desexos !desexos !desexos !    

CHEGA O NADAL  Para cantar e bailar 

Libro-discos 

KARAOKE 

Na punta do péNa punta do péNa punta do péNa punta do pé    

Ed. Kalandraka  

Libro + Cd + DVD  

O grupo PESDELÁN ofrece un feixe de 

cancións bailes e xogos para aprender a 

cantar e bailar,  e divertirte. 

Zampadanzas I e IIZampadanzas I e IIZampadanzas I e IIZampadanzas I e II    

Ed. Do Cumio. 

Libro+Cd+video 

Divertido compendio de danzas do 

mundo . Para bailar! 

GALEOKEGALEOKEGALEOKEGALEOKE    

Xogo tradicional de Karaoke  

para acumular puntos imitando 

ós artistas coñecidos. 16 cancións 

galegas: Fuxan os Ventos, Os 

resentidos…. 

Compatible con tódolos sistemas 

operativos. http//galeoke.com 

 Animais encantadores.Animais encantadores.Animais encantadores.Animais encantadores. 

Ed. Primerapersona  

Susana Herrera é a autora deste 

Libro+CD+Karaoke + DVD  

para aprender as coreografías. 

TicTicTicTic----tac.  tac.  tac.  tac.      

Ed. Kalandraka    

Libro+disco  de Pablo Díaz 

A partires de 3 anos 

Ola, ola, la!Ola, ola, la!Ola, ola, la!Ola, ola, la!    

Editorial Galaxia 

Libro+CD+DVD karaoke 

Mamácabre e Gloria Sánchez 

Cun hermosos traballo de 

cancións  nun conto encadeado 

A nena e o griloA nena e o griloA nena e o griloA nena e o grilo    

OQO editora. 

Varios cantantes. neste Libro+CD 

Textos, cancións e fermosos debuxos 

www.edu.xunta.es/ceipmilladoiro 

http:://bemilladoiro.blogspot.com 
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