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Vou ter un irmán
María Solar
Ed. Galaxia

Este libro pode servir
para axudar aos pe-
quenos a afrontar a
chegada dos irmáns...

Adios manoplas
Benjamin Chaud

Kókinos
Crecer non significa
renunciar á nenez,
senón que nos relacio-
namos con ela doutra
maneira...

“El secreto del Huevo
Azul”

Catalina González
Ed. SM

No castelo de Dadrev
apareceu un ovo azul...
que segredo gardará no
seu interior...

“ A escaleira”
Beatriz Montero

OQO editora
A escaleira é un conto
orixinal de Beatriz
Montero que recrea a
adquisición da lin-
guaxe nos nenos de
pouca idade.

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

El camino de Olaj
Martín León

Ed. Kalandraka
O peixe da cola ao
revés, o cabalo alado,
o tigre.... son os
seres fantásticos
que seguen os pasos
de Olaj...

“Versos en flor”
Carlos Fontes

Ed. Galaxia
É un poemario para os
máis pequerrechos que
fan gozar aos adult@s
mentres llelos len...

“El pastor de las
nubes”

Pedro Villar Sánchez
Ed. Kalandraka

O libro e unha home-
naxe aos contadores de
historias. Sen dúbida,
outro dos que podemos
chamar libros sen idade.

La familia caravana
Pepe Carreiro

Cumio
A familia caravana é un
grupo de xente de todo
o mundo que convive no
Ru Run Circus...

“La vuelta al mundo en
28 e-mails”

Stefano Bordiglioni.
Ed. Almadraba

É un texto entretido que
se le rápido posto que o
seu formato, en forma de
correo, así o permite...
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“O neno can”
Fina Casalderrey
Francisco Castro

Ed. Galaxia
É un libro a favor da Uni-
cef e, no fin de contas, é
un libro a favor  dos de-
reitos da infancia e da
igualdade e da xustiza...

Parque muerte
Fernando Lalana

Ed. Edebé.
Aborda o tema da
morte desde distin-
tas perspectivas...
sen perder o clásico
sentido de humor do
autor...

“Non hai note tan
longa”

Agustín Fdez Paz
Ed. Xerais

Novela gañadora do
premio Antón Losada
Diéguez do ano 2012...

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

Lazarillo de Tormes
Anónimo

Adap. Cómic Ed. SM

Trátase dunha adap-
tación deste clásico
da literatura española. 

Boas
Vacacións

Boletín Verán 2012

...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.

“Fantasmas de luz”. 
Agustín Fdz Paz

Ed. Xerais
Fantasmas de luz
aborda o tema da ex-
clusión social e a "co-
rrosión do carácter"
provocada pola voraci-
dade capitalista...


