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O carballo con botas
Anxo Moure

Sotelo Blanco
Entre a serra do Faro
e o manso do Miño
vivía un carballo. A
serra ardeu e unha
bota vella foi quen de
levar ledicia ao monte!

Seis barbudos
Mar Pavón

OQO Edtora
Seis barbudos entra-
ron nunha panadaría.
O panadeiro caeu co
susto.
Os clientes estaban
aterrorizados...

“Ocultos”
Xulio Gutiérrez
Ed. Kalandraka

Camuflados no ecosis-
tema, sofisticadamente
mimetizados na terra,
na neve, no fondo ma-
riño ou entre a vexeta-
ción... 

“ O mundo nos ollos”
Campanari & Mulazzani

OQO editora
O avó di que os ollos
son dúas ventás para
asomarse ao mundo.
Eu asómome e sinalo
cada cousa que vexo...

Un non é o que é polo que escribe, senón polo que leu.

“A galiña roxa”
Pilar Martínez
Ed. Kalandraka

Atopou uns grans de
trigo, sementounos,
recolleu a colleita,
foi ao muíño, forneou
o pan... Pero non tivo
axuda ara facelo...

“Marcopola”
A illa remeira 1

Jacobo Fernández
Ed. Xerais

MARCOPOLA, antes de
chamarse Marcopola,
era unha illa illada no
medio do océano, e abu-
rríase moito...

“Julio Cesar”
Robscher, Susanne

Ed. Edelvives
A paixonante vida de

Julio César e a súa
loita por converterse
no home máis pode-
roso de Roma e do
mundo...

O Apalpador e a cas-
taña máxica

Xoan G.
Biblos

Este ano O Apalpador
traerá agasallos coma
sempre, mais tamén
traerá outra cousa...
Unha castaña máxica ...

“Ovos duros”
Marisa Núñez.
OQO Editora

A filla do carboeiro era
coñecida pola súa inteli-
xencia. O príncipe, atra-
ído polo seu enxeño,
rétaa a un xogo intelec-
tual ...



Terceiro Ciclo BiblioxuvencosRecomendacións
“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...

“O raio Veloz”
Agustín Fdez Paz

Ed. Oxford.
O protagonista desta
novela é Adrián, un
rapaz que dedica a
súa vida, e traballo, a
facer felices aos de-
mais...

“O meu primeiro
Celso Emilio”

Xiana e Xosé Lastra
Ed. Xerais

O meu primeiro Celso
Emilio é unha homenaxe
sentida ao escritor
Celso Emilio Ferreiro....

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

O pobre tolo
Ignacio e Iván Suárez

Demo-Lib. Kómic

Serie de Cómic sobre a
vida de Castelao. Nesta
entrega trátase o des-
terro de Castelao en
Badaxoz...

Bo

Nadal!!

Boletín Nadal 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.

“Leonardo da Vinci”. 
Robscher, Susanne

Ed. Edelvives
Un libro fundamental
sobre o legado de Leo-
nardo da Vinci, un dos
maiores xenios da his-
toria da humanidad...


