
Título: O Home Gris do País das 
Maquinas

Editorial: Tambre
Autora: Anna Tortajada

No Mundo de Cores vive o Home 
Gris. O país onde el vive chámase o 
País das Máquinas. Un día decide ir 
a explorar os demais países e…
Lee este libro para aprender sobre o 
esgotamento dos recursos naturais.

Diego Barreiro 6.ºA

Título: O Pazo Baleiro.
 
Autor: Xabier P. Docampo.
Editorial: Xerais.

Este libro trata de Nicolás, un neno 
que non vai á escola. Na casa do seu 
tío Delio, que é reloxeiro, descobren 
dentro da caixa dun reloxo  unas 
cartas e un debuxo sobre unha xoia 
que levaban buscando desde hai 
moito tempo. 
Se queres unirte á súa aventura, 
escolle o libro.

Miguel Bugarín Carreira, 6ºA

Título: Palabras de auga.

Autor: Marcos Calveiro.
Editorial: Xerais.

Resumo: Este libro trata da tribo dos 
Wa k a t i ,  u n  p o b o a d o  c o n  
dificultades para vivir.
Un dia, un fume negro ameaza ao 
poboado con cubrilo todo. E 
deciden mandar a Ngugi( un 
guerreiro da tribo ) co seu fillo 
Numba. Que lles pasa? Se queres 
averigualo le o libro.

Marta Basante García 6ºA

Título: A Raíña das Neves

Autor: H. C. Andersen
Editorial: Vicens Vives

Gerda e Kay son os mellares amigos 
do mundo, pero por culpa da Raíña 
das Neves, Kay é feitizado e non se 
lembra da súa amiga. Para axudalo, 
Gerda ten que enfrontarse a 
numerosos perigos.
Anímate a lelo disfrutarás moito.

                                                         
Sara Corral Casais 6ºA

Título: Ameaza na Antártida

Autor: Ramón Caride
Editorial: Xerais

Trata de dous nenos que son orfos. 
Descubren una mina. Acaban 
chegando á base secreta dun señor e 
evitan una enorme catástrofe.
Se queres saber máis colle o libro. 
Está na biblioteca.

Adrián Fariña Bravo 6ºA

Título: A pantasma de Canterville

Autor: Oscar Wilde
Editorial: Almadraba

Uns estadounidenses van mercar a 
c a s a  d o s  C a n t e r v i l l e . L o r d  
Canterville dille que ali hai unha 
Pantasma, eles dinlle que non cren 
nelas…
Se queres saber máis lee o libro.

Fidel Araúxo Varela 6ºA

Título

Autor
Editorial

: Romeo e Xulieta

:William Shakespeare 
:Almadraba

Este libro trata duns xóvenes , que se 
namoran nunha festa , e que dende 
alí seguen cada un ,un camiño 
diferente . ¡Seguro que che gusta¡

                                                          
Lucía Casaleiro García 6ºA

Fina Casalderrei Fraga (nacida en Xeve provincia de Pontevedra) é una escritora 
galega, profesora de educación secundaria. Ten sido premiada varias veces pola súa 
obra literaria e traducida a todas as linguas do Estado Español.
Entre as súas obras, destacamos: Mutacións xenéticas, 1991 (novela infantil) ,Dúas 
bágoas por Máquina, 1992 (narrativa infantil), Premio Merlín; A noite dos coroides, 
1993 (novela infantil); Chamizo, 1994 (narrativa infantil); O misterio dos fillos de 
lúa, 1995 (narrativa infantil)...
Estará con nós o 5 de abril.
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