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“A xacia Luviñas”
Anxo Moure

Ed. Sotelo Blanco
É a historia dunha mu-
ller peixe de río que
nos vai ensinar a non
pelexar, a cuidar os
ríos e a acariciar...

“A verdadeira histo-
ria de Carapuchiña”

R. Almodovar e
M. Taeger

Ed. Kalandraka
A magnífica  versión de
Carapuchiña, rescatada
do folclore francés...

“El secreto del Huevo
Azul”

Catalina González
Ed. SM

Berto é un papaventos
que soña con voar libre-
mente, percorrer mundo
e vivir aventuras...

“ Cuca e o abrigo
marrón”

Fina Casalderrey
Rodeira

Cuca é unha cadela de
pelo negro moi crecho.
Vive na rúa, libre coma
as bolboretas ou o
vento, pero tamén ba-
leira de agarimos...

Se lle dás a man a un libro...  Quen sabe onde te pode levar?

“Non quero ser un
polbo”

Franchesca Chessa
OQO

Un álbum infantil ne-
cesario para a forma-
ción e a aceptación
dun mesmo....

“Superhéroes”
Carmen Gil

Ed. Parramón
Sabes que tes un super-
heroe dentro?  Todos
os nenos e nenas o
teñen. Pero hai momen-
tos nos que os superpo-
deres desaparecen...

“Me llamo...
Nelson Mandela”
Isabel Muntané
Ed. Parramón

Nelson Mandela, o sím-
bolo das libertades e dos
dereitos dos negros, re-
vela duna forma amena a
súa vida e obra...

“Chocolata”
Marisa Núñez

OQO
Chocolata toma o seu
baño diario na lagoa. Un
día entérase de que hai
unha casa de baños, e
decide saír a probalos...

“Hércules pasea con
Gloria Fuertes”

Matilde Mª Varela
Hércules Ediciones

Hércules descobre a Glo-
ria Fuertes cando ela re-
cita poemas coa súa voz
ronca nun programa de
televisión....
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“A noite da raiña
Berenguela”

X. Antonio Neira Cruz
Ed. Oxford

Na catedral de San-
tiago unha raíña dorme
o seu sono de pedra.
Unha noite...

“Rosa Parks”
Paola Capriolo

Ed. Vicens Vives.
Rosa Parks, unha hu-
milde costureira negra
que un día se negou a
ceder o asiento que
ocupaba nun autobús  a
unha persoa branca..

“A viaxe de Gagarín”
Agustín Fdez Paz

Ed. Xerais
O doce de abril de
1961, o cosmonauta
Iuri Gagarin, a bordo
da nave Vostok 1, con-
vértese no primeiro
ser humano en viaxar
ao espazo exterior...

Recomendámosvos a adquisición destas
grandes obras, desexando que gocedes
con elas este verán...

Brinca vai
Paco Nogueiras
Ed. Kalandraka

“BRINCA VAI!” son
12 cancións para os
12 meses do ano.
Unha proposta
chea de amor e res-
pecto polo galego...

Boas
Vacacións

Boletín Verán 2014

...o agasallo dun libro,
ademais dun obsequio,
é un delicado eloxio!!

Recomendacións de lectura aos alum-
nos e alumnas do CEIP Nosa señora
de Xuvencos para as vacacións.

“O castañeiro de
abril”. 

Antonio Fraga
Ed. Xerais

Buto conta a historia
do seu amigo Baltasar,
un rapaz que vive coas
súas tías,  dúas xemel-
gas moi antipáticas e un
pouco malvadas...


