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A cidade de Cenorio 

Alfabeto, números, animais... 

En galego e inglés. 

Unha primicia que nos facía falta (de 3 a 
6 anos) 

www.galileonenos.com 

Mirar a pintura 
Caroline Desnoettes 
(Kalandraka, 2007) 

Unha explicación para  
nenos e nenas de 18 
obras de arte do  século 
pasado. 

O  cadro máis bonito do 
mundo 
Miquel Obiols (Kalandraka, 2001) 

Recreación do mundo artístico de 
Joan Miró. 

O cazador de baleas 
Paloma Sánchez Ibarzábal (OQO, 
2010) 

Un vello lobo de mar e unha balea que  
perdeu ao seu grupo nunha tormenta. 

Aventura asegurada! 

http://bemilladoiro.blogspot.com 
bemilladoiro@gmail.com 
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Unha branca de cobre para 
Martiño 
Ramón Carredano Cobas (Xerais, 
2005) 

Despois da cea de Noiteboa, Martiño 
desperta a bordo da Santa María, coma 
un grumete máis, ás ordes de Colón 
camiño das Indias. 

Promete! 

Bala Perdida 
Manuel Rivas (Alfaguara, 1996) 

A historia sucede en Atlán, unha pequena 
vila da Costa da Morte 

O heroe, o pirata Bala Perdida, contacta 
cunha  xornalista para que lle axude a de-
volver un tesouro... 

Contoplanet 

http://www.contoplanet.com 

Unha plataforma de futuro, onde no-
vas editoriais distribuirán os seus me-
llores contos, facendo que pais e tito-
res teñan o mellor aliado para iniciar 
aos máis novos na literatura, os idio-
mas e as novas tecnoloxías.  Actual-
mente: 5 títulos 
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Este curso andamos nisto: saber algo máis sobre 
algúns oficios e profesións. 

Cada aula escolleu un no que traballará especial-
mente , así que non quedaba outra que buscar 
lecturas relacionadas con eles. 

Algunhas profesións, como mariñeiros, detecti-
ves, cociñeiros… resultan ser moi literarias, e 
outras como  zapateiros ou bombeiros… algo 
menos. 

Aquí tendes algunhas suxestións de lecturas e 
tamén, como non queremos perder o pulso da 
actualidade, achegámosvos un novo xogo didác-
tico na nosa lingua recén saidiño do forno e unha 
aplicación para iPad e iPhone que xa conta con 5 
títulos infantís para descargar. 

Que teñades as millores festas posibles lembran-
do que a felicidade é algo que nos nace no cora-
zón e logo repartimos entre aqueles aos que 
queremos. 

Felices festas!!! 
A canción coa que titulamos esta guia podedes 
descargala de balde en:  

http://musicagalega.wordpress.com 
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come un ovo frito   
Pep Bruno  (Kalandraka, 2002) 

A divertida historia dun ovo desde que unha 
galiña o pon. 

Lucinda e o inspector Vinagre 
Marisa (Kalandraka, 2001) 

 Unha historia con chocolate, canela, me-
lindres… ¡e un inspector de policía! 

Sopa de nada 
Darabuc (OQO, 2010) 

Se o señor Rata, di que non ten na-
da… sopa de nada será! 

Unha historia chea de humor, pica-
resca e valores para maiores e peque-
niños. 

 Cociña infantil e familiar, é a colección da 
Editorial  Ouvirmos que xa recomendamos nalgunha 
ocasión. Volvemos facelo porque ven de sacar novos 
títulos. 

 Témolos na bibliotecas e damos fé de que lles encan-
tan! 

Historia de Román o 
bombeiro   
Pinto &Chinto. (Everest, 2006) 

Unha historia disparatada co 
humor característico dos autores, 
que comeza cando Román cum-
ple 9 anos e decide ser bombrei-
ro.  

E consígueo! 

O  zapateiro e os trasnos 
Eva Mejuto (Kalandraka, 2003) 

Un conto tradicional adaptado.  

Delicioso. 

 

O zapateiro máxico  
Lupe Loriga: (Nova Galicia , 
Vigo 2004) 

Un zapateiro que fai zapatos con 
tanto amor ebondade   que fai  
andar aos nenos. 


