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O trasno da catedral de Santiago 
Autor:       Luisa Villar Liélana
Editorial:   Ala Delta

Resumo: 
Conta a historia dun trasno que 
viviu na canteira de Porriño,que 
foi a Santiago e instalouse na 
catedral a vivir unha tempada 
,onde fixo algunhas trasnadas…
Anímate a leelo!

Rafael Quíñoa Lorenzo  5ºC

El pirata Garrapata
Autor:     Juan Muñoz Martín
Editorial: El barco de Vapor

Resumo:
Trata sobre unha persoa que se 
converte en pirata do barco 
“Salmonete”
Se vos gustan as aventuras, tendes 
que leelo porque é moi divertido e 
disfrutaredes moito co pirata.

Carmen Raña Otero  5ºC

Explorador en el lago
Autor:      Joel Franz Rosell
Editorial:  Santillana, S.A.

Resumo: 
Este libro conta a historia  dun 
neno que vai a un campamento de 
veran, onde pasará por moitísimas 
aventuras cos seus novos 
compañeiros.
Tedes que lelo! Gustaravos e 
faravos moita graza.

Gonzalo Villaverde 5ºC

A praia da esperanza 
Autor:      Agustin Fernandez Paz
Editorial: Xerais

Resumo: 
O libro trata dunha nena que 
encontra na praia unha buguina 
cunha serea  dentro,dende aquel 
día fanse moi amigas pero un día 
a serea tense que marchar  ó 
mar…

Lucía Viña Lopez  5ºC

El pequeño capitán
Autor:     Biegel,Paul
Editorial: Noguer

Resumo:
O pequeno capitán era un neno 
que quería ir ça illa de todomedra 
cos seus amigos Mainka,Theo y 
Thomas. Todos xuntos navegan 
nun barco que nunca se funde.

Carmen Otero Fernández 5ºC

- Os elefantes son 
- Sabías que a maneira mais doada os únicos animais 

de diferenciar un animal carnívoro  con catro xeonllos 
dun herbívoro é polos seus ollos? e que o material 
Os carnívoros téñennos ao frente mais resistente creado pola nature
da cabeza, o que lles facilita za é a tea de araña?
localizar o seu alimento,os 

- Multiplicando herbívoros téñenos aos lados da 
111111111x111111111 obtense mesma, o que lles axuda a detectar 
12345678987654321a aproximación dun posible 

depredador. - Os camelos teñen tres pálpebras 
para protexerse os ollos da area que - Os gatos e os cans, ao igual cos 
se atopa suspendida no aire.humanos, poden ser zurdos ou 

diestros e que as formigas nunca 
durmen?

Palabras de caramelo
Autor:    Gonzalo Moure

Resumo:
O libro trata dun neno chamado 
Kori que adora ós camelos,un día 
atópase cun o que chamou 
Caramelo.
Seguro que se o lees pasaralo moi 
ben!

Carmen Pose 5ºC

5ºC

DIEGO. 5ºB

JUAN. 5ºB

Sabías que...?


