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“A casa das fadas”
Baía edicións.

É un estoxo con 8 con-
tiños. Adaptacións dos
mellores contos de
fadas. Un libro para
ler e xogar

“Onde viven os monstros”
Maurice Sendak

Editorial Kalandraca
A viaxe fantástica que fai
un neno castigado sen cear
no seu cuarto enfrentán-
dose aos seus medos. No
Nadal veremos a película.

“El descubrimiento
de Ámerica”

Chegan as aventuras
de Gerónimo Stilton
en formato cómic.

Wangari y los árboles
de la paz. 

Jeanette Winter. 
Ediciones Ekaré 

Un libro que nos ensina
que con accións peque-
nas pódese cambiar o
mundo.

Arrolos e rodas. 
Noemí López. 

Editorial Everest
Cancións de berce e
cancións de roda para
cantar e xogar.

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

A araña e máis eu.
Fran Alonso. 
Kalandraka. 

Descubrir  o  noso
corpo  grazas  a unha
araña  que  un  bo  día
deciciu percorrelo de
arriba a abaixo.

Fiz o coleccionista de
medos.  

Fina Casalderrey
.OQO

Fiz non era como os de-
mais nenos: era o máis
medorento do mundo!
Os medos e como por
medio da risa podemos
chegar a superalos.

Mi primer Platero
Concha López/JR Jiménez.

Anaya
Platero no era un burro

como los demás. Era pe-
queño, gris, suave, y sus
ojos brillaban...

Grisela
Anke de Vries

Faktoría
Su color de piel le
causa pena a la raton-
cita Grisela. Tiene que
hacer algo. Se pinta de
rojo pero se burla la
oca.
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“Gordiño Recheo”
Fina Casalderrey

Editorial SM
Unha historia rea-
lista na que Roi
nos conta o seu
problema ...

Nacer. 
Animais extraordinarios.

Xulio Gutiérrez. 
Factoría K de Libros .

Un libro que nos conta como
nacen doce especies de ani-
mais. 

Lúa do Senegal 
Agustín Fernández Paz 

Ed. Anaya.
Conta as vivencias
dunha nena senegalesa
que vén vivir a Vigo. 

230 JUEGOS 
¡Para toda la familia! 

Ed. Combel 
Xogos de pistas, de car-
tas, de estratexia...
Xogos para xogar na casa,
nunha viaxe, nunha festa
ou ao aire libre. 

Esperamos que estas recomendacións vos
sexan de utilidade nas peticións de agasa-
llos que fagades nas festas de nadal.

Non vos perdades estas
Navidades o libro e a pelí-
cula de “Cuento de Navi-
dad.” 

“A Chrismas Carol”

Bo Nadal !!

Boletín nº 1 (Nadal 2009)

¡¡ Agasállame cun libro por Nadal !!

Recomendacións de lectura para os
alumnos e alumnas do CEIP Nosa se-
ñora de Xuvencos


