
Para expertos/as 

JACOBO FERNANDEZ SERRANO e a 
súa desbordante creatividade nas 
imaxes e no texto. Un libro que 
enganchou este ano. Non nos extraña 
que fora Premio Merlín 2009. 

 Cheo de imaxinación , de humor, de 
guiños. Nenos e nenas esperan ansiosos 
a segunda parte. 

MIL COUSAS PODEN PASAR está en 
Xerais. Colecc. Merlín 

ANXO FARIÑA enganchou ós lectores  
coas aventuras destes catro mozos e 
mozas: Ninfa, Faísca, Lúa e Ruxe que 
teñen que compatibilizar as clases no 
instituto, cunha dobre vida que os 
impulsa a viaxar polo tempo en busca 
dunha cura a súa mutación genética 

3 títulos no mercado editados por A 
NOSA TERRA. 

APRENDER A ESTUDIAR. Técnicas 
para enseñar a los niños niños a 
concentrarse en los estudios.  De    
URSULA RUCKER-VENNEMANN. 

Editado por PLAZA. 

Con moitas ilustracións, a 

autora pon a súa experiencia 

profesional nas mans de 

familias e educadores. 

Para pais e nais: 

Escrito pola psicóloga e terapeuta 
MARTHA ALICIA CHÁVEZ e 
editado por GRIJALBO. 

TU HIJO, TU ESPEJO 

O subtítulo é: libros para padres 
valientes.. E non direi nada máis! 

bemilladoiro@gmail.com 

http://bemilladoiro.blogpot.com 

MANTENTE EN 
CONTACTO!!! 

GÚSTAME  O 
VERÁN!!! 

Libros á 
sombra 

De parte de Leo!!! 

mailto:bemilladoiro@gmail.com
http://bemilladoiro.blogpot.com


 

Para pequenos 
que comezan: 

Escritas e debuxadas polo 
carballés ALBERTO VARELA 
FERREIRO, estas son as non tan 
disparatadas aventuras de 
ANAMARCIANA, unha nena que 
vive no planeta Quintodereita do 
sistema Bisolar. Hai varios títulos 
publicados. E todos deliciosos! 

Ed. Xerais. Colecc. Merlin 

Temos que recoñecer 
que algo terá a singular 
familia escrita e 
debuxada por PEPE 
CARREIRO cando 
nenos e nenas adoecen 
polas súas aventuras. 

Con calquera título 
desta colección 
faremos as delicias dos  

Ed. A NOSA TERRA 

Para quenes XA disfrutan 

Con música de PABLO DÍAZ e 
poemas e debuxos de MARC 
TAEGER, Kalandraka acheganos 
este disco PRECIOSO  Dime....A 
que rapaz non lle gusta cantar? 

Non é a primeira vez que 
encomendamos estes libros pero é 
que...son tan especiais! 

E agora, de vran, que hai máis 
tempo… seguro que é o momento 
para disfrutalos. 

Lembra que hai catro títulos: 

• Os animais da granxa 
• Mares, ríos e lagos 
• A montaña e o bosque 
• As crías dos animais  
Son da Editorial Baía 
 

 Calquera libro de AGUSTIN F. PAZ é   
garantía de éxito. Pero este… non sei que 
ten que encanta. 

AS FADAS VERDES 

En SM Colecc. Barco de Vapor  Serie Azul 

No  de 5º e 6º    de recursos para  : 
http://5e6milladoiro.blogspot.com/ 
 
No  de 3º…. tamén! 
http://falcatrueiros.blogspot.com/ 
 
Para xogar en familia: 
http://www.orellapendella.org/ 
 
Para papás e mamás: 
http://familias.leer.es/ 
 
Non esquezas consultar os enlaces 
que temos no blog da biblioteca: 
http://bemilladoiro.blogspot.com 
 

CEIP. Milladoiro 
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