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http://bemilladoiro.blogspot.com 

 http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmilladoiro/ 

Existen no mercado libros que nos  
axudan a contar , a saber algo máis  
para  facelo mellor: 

• Psicoanálisis de los cuentos de 
hadas 

BETTELHEIM, Bruno 

Ed. Crítica  

• El arte de contar cuentos 
BRYANT, S.  

Ed. Biblaria 

• Como contar cuentos a los ni-
ños. 

RAINES, S e ISBELL, R. 

Ed. Oniro (2002) 

• Pues señor... 
FORTÚN, Elena 

Olañeta Editor  

 

Para quenes os contamos... 

Edicións do  Cumio ofréce-
nos varios títulos: 

• A bela adormecida 

• O gato con botas 

• A casiña de chocolate 

• A ratiña presumida 

• Os sete cabuxos e o lobo 

• Os tres porquiños 

• O soldadiño de chumbo 
 

   CEIP Milladoiro. Malpica 

   CEIP Milladoiro. Malpica 



Os relatos están presentes en toda a 
historia da Humanidade. De feito, non 
hai pobo algún sen relatos, sen histo-
rias, sen contos. E, con frecuencia, os 
mesmos relatos aparecen en culturas 
ben diferentes e lonxanas entre sí.. 

Esto sucede porque os contos conte-
ñen unha explicación xeral do mundo 
na que cabe TODO e donde sempre se 
encontran camiños para explicar o que 
se ve, o que sucede, o que queremos 
transmitir…E por moito tempo que 
pase, os contos seguen a transmitir 
esas mensaxes. 

O conto é o modelo máis perfecto para 
conseguir un texto que explique todo, 
en calquera tempo, en calquera cir-
cunstancia. 

Si queremos que os nenos cheguen a 
aprender, dominar e aplicar ALGO 
con criterio, debemos procurar ofrecer 
ese ALGO nun envoltorio que impli-
que as emocións. Se esto non sucede, 
o aprendido non terá significado per-
soal. 

Por esto secularmente, contamos con-
tos ós rapaces. ¿Contamos contos? 
¿Deixámoslle esa función ó video, ó 
cine, á tele…? 

. ¡Contémoslles un conto! 

Os contos de     
sempre... 
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  As nosas recomendacións… sen idade  As nosas recomendacións… sen idade  As nosas recomendacións… sen idade  As nosas recomendacións… sen idade!!!!    

Colección AUDIOCONTOS de Ed. 
Galaxia conta, de momento, con 6 
títulos e, cada un deles leva o libro e 
un disco para escoitar o conto: 

• O galo Quirico 

• Os catro amigos 

• Os sete cabuxos 

• A  casiña de chocolate 

• Os tres osos 

• Brancaneves e os  sete ananos 

Kalandraka Editora ofrécenos 
7 títulos en galego: 

• O patiño feo 

• Garabanciño 

• A casiña de chocolate 

• Os sete cabritos 

• O frautista de Hamelin 

• O gato con botas 

• As aventuras de Pinocho 

Edicións  Xerais ofrécenos as 
únicas versións orixinais que po-
demos encontrar no mercado: 

• Contos de Grimm 

• Contos de Perrault 

• Contos de Andersen 

• A princesa e o chícharo 

• A carapuchiña vermella 

• A bela dormente 

• O lobo e os sete cabuxos 

• Polgariño 

• O soldadiño de chumbo 


