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El misterio de los 
grumos

    
Este libro trata sobre un 
pequeño grumo llamado 
Guelmi, un ser muy simpático 
e inteligente que habita en el 
bosque y muy pocos pueden 
llegar a ver.
Guelmi acaba de salir de su 
primera fase de vida, pero 
aunque es muy pequeño, 
tendrá muchas aventuras.

                                                  
María Silva Rey. 6ºB                                

O trasno da Catedral 
de Santiago

Luisa Villar 
As vellas catedrais gardan 
segredos. Poden ser, por 
exemplo, a morada de seres 
tan fantáticos como é o 
trasno desta historia. De ser  
habitante dun penedo perdido 
un monte galego, pasou a ter 
morada na catedral de 
Santiago de Compostela. 

Esperro que leades este libro!
                                             

Sara Illodo Brea. 6ºB
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E DO ESCRITOR

Había unha vez un avó que todas as noites lle 
contaba contos ós seus netos.

Unha destas historias trataba sobre unha cidade celta 
que estaba maldita, e para quitar a maldición tiñan 
que chegar a unha certa illa chamada “Avalón”.

Ó día seguinte Cibrán, un dos netos, apareceu na 
cidade celta.
Os seus habitantes ó verlle un medallón pensaron 
que era o elexido e embarcaron cara Avalón.
No camiño encontraronse a un guerreiro moi 
poderoso chamado Setanta. Este salvounos de 
numerosos perigos ata chegar a Avalón.
Logo Setanta morreu e Cibrán ó cumplir co seu 
destino de salvar a cidade da maldición, volveu a súa  
casa xunto a súa familia.

La primera tarde 
despúes de Navidad

Marta Rivera
“A primeira tarde despois de 
Nadal” é un libro de fantasía e 
maxia. Trata dunha excitante 
aventura que dous irmáns 
viven xustamente a 
derradeira tarde de vacacións 
de Nadal. Reloxes que se 
paran, habitacións con todo 
tipo de cousas…
Para descrubrilo misterio lelo 
libro!!!  Pasarédelo xenial!!!

Marta Morato Costa 6ºB

A Marabillosa 
medicina de George 

Roald  Dhal
George è un rapaz un pouco 
fedello e ca ùnica compaña a 
da sùa avoa, unha persoa con 
moi malas pulgas, ten que 
discurrir a forma de amolala. 
Podedes descubrir o que lle 
pasou a George e os seus 
experimentos se ledes este 
libro . Asegùrovos que vos vai 
gustar moito e que o vades 
pasar moi ben con el. 

Nerea Gil González. 6ºB

O PODER DUN SORRISO

oESTEBAN. 6 C

abía unha vez un neno 
que semore estaba de mal Hhumor, tiña mal carácter 

e por iso, os outros nenos non 
querían saber nada del.
Sempre estaba a mirar pola ventá 
como xogaban os demais rapaces 
e enfadábase moitísimo porque non tiña amigps, 
npn se decataba de que a culpa era súa `porque 
sempre estaba enfurruñado.
Un día mentras estaba na ventá, apareceu un 
lagarto vermello xoguetón. O neno estaba tan 
ocupado enfadándose que non lle fixo nin caso..
O lagarto non saía do seu asombro, era o primeiro 
neno que non lle facía caso. Como era un lagarto 
con moito carácter decidíu investigar que lle 
asaba ao neno.
Non tardou moito en averigualo: era un rosmón e 
por iso ninguén o quería.
Despois de moito insistir e ter que escoitar moitos 
beros e malas caras o lagarto conseguíu falar co 
neno e facerlle entender, non sin dificultade, entre 
gruñido e gruñido do rapaz, que o problema era o 
seu mal carácter e non que os demais nenos lle 
tiveran manía.
Explicoulle unha guía rápida para ser agradable e 
mandouno ir cos demais nenos.
Cando chegou ao parque os otros nin miraran 
cara el, pois tiñan medo de levar un berro.
Xa ía dar media volta enfurruñado cando o neno 
lembrou o que lle dixera o lagarto sobre a 
importancia dun sorriso.
Tentou sorrir, paro saíulle un aceno raro, probou a 
ensinar un pouco máis os dentes pero ainda así 
tiña unha cara rara e por fin, soltouse máis e 
conseguíu algo bastante parecifo a un sorriso. Os 
seus dentes eran tan brancos que o reflexo do sol 
fixo que todos os nenos se viraran para miral 
asombrados. Iso fixo que por fin lle saira un gran 
e fantástico sorriso e todos se achegaran a xogar 
con el.
A partires de entón sempre levaba posto o seu 
fantástico sorriso e nunca mais estivo só e 
enfurruñado.

A CIDADE 
MALDITA

oPAZ. 3 B

O MAR

oSANDRA. 3 B

Azul é a auga
branca é a area
e entre algas mariñas
nadan as sereas.

Entre corais e fondos 
mariños
viven millóns
de peixiños.

Nas profundidades están    
e á superficie asomarán
cando a todos nós
queiran alegrar.


