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A casa da mosca chosca
Eva mejuto

Ed. Kalandraka
Adaptación dun conto po-
pular ruso, conta dunha
mosca chosca que, farta
de zoar dun sitio para
outro, decidiu construír
unha casa...

Nariz de ouro
Raquel Saiz

Ed. Kalandraka 
Vivir cun nariz enorme
polo que tes que pagar
dous asentos no autobús
non é nada sinxelo...

“Un cuadro de Pi-
casso”

Claire D’Harcourt
Faktoría K

É unha cuidada edición
de FAKTORÍA K para
adentrarse nunha das
obras maestras do sé-
culo XX

“Na punta do pé”
Pesdelán

Ed. Kalandraka
“NA PUNTA DO PÉ” é
un libro-cd-dvd que
anima a aprender can-
cións, bailes e xogos do
patrimonio tradicional
galego e portugués dun
xeito divertido e parti-
cipativo.

Se lle das a man a un libro...  ¿Quen sabe onde pode levarte?

Que che gustaría
ser?

Arianna Papini
Ed. Kalandraka

Un canto á imaxina-
ción que se traduce
sobre todo nun canto
de Amor...

A vella na botella  
Mezquita & Galindo

Ed. OQO
Unha bruxa de pelo
roxo, farta das queixas
da súa veciña, decide un
día lanzarlle un meigallo
terrible e encerrala
nunha botella:... 

“Unha pantasma no
colexio”

Manuel Lourenzo
Ed. Edelvives

Cando Andrés Miranda
queda encerrado no co-
lexio, apenas é capaz de
imaxinar todas as aven-
turas que lle tocará
vivir...

Os Bolechas
Pepe Carreiro
A Nosa terra

Calquera dos máis de
100 títulos que recollen
as aventuras dos Bole-
chas vos farán pasar
unha aventura diver-
tida...

“Marisela e o roxo” 
Geovans F. García.

Ed. OQO
A princesa Marisela ar-
galla un divertido plan
para que o seu príncipe,
que non é azul senón
roxo, a rescate da torre.
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“Os Megatoxos e a
cara oculta de Lúa”

Anxo Fariña.
Ed. Xerais

Os Megatoxos son
catro mozos que teñen
que compatibilizar as
clases no instituto,
cunha dobre vida...

Un misterio na mochila
de Alba

Fina Casalderrey
Ed. Oxford.

O que Alba levaba na
mochila valía máis, moito
máis, ca a variña dunha
fada. Na vila todos,
nenos e nenas, devecían
por descubrilo....

“Don Juan Tenorio”
José Zorrilla

Adap. Cómic: Begoña
Oro

Ed. SM
Trátase dunha adapta-
ción deste clásico de
José Zorrilla ao cómic.

Recomendámosvos a lectura destes clási-
cos da literatura, desexando que gocedes
con eles nas lecturas deste Nadal...

Memorias 
dun neno labrego

Neira Vilas
Ed. galaxia

Un dos best sellers
da literatura galega
que nos conta a his-
toria dun neno cha-
mado Balbino...

BO
NADAL!

Boletín Nadal 2011

Para viaxar lonxe...
...non hai mellor obxecto...

cun libro!!

Recomendacións de lectura aos alum-
nos e alumnas do CEIP Nosa señora
de Xuvencos para os seus agasallos
destas vacacións.

“Viaxe ao centro da
Terra”. 

Jules Verne
Ed. Xerais

O profesor Otto Lidden-
brock viaxa ao centro da
Terra guiado por un mis-
terioso pergamiño do sé-
culo XII...


