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“Un amigo na selva”

Autora:  Alfredo Gómez Cerdá
Editorial:  Alfaguara

Esta historia trata dun neno chamado 
Nico que ao enterarse de que os seus 
pais estan perdidos na selva decide ir 
na súa busca... ¿que lle pasará?
Se  queres saber o que lle vai suceder 
anímate a lelo.

Lucía Gómez Leira 5ºB

“A bruxiña da sorte”

Autor:  Concha Blanco
Editorial: Xerais

Este libro fálanos dunha bruxa de 
xoguete que chega á tenda de Tome, 
onde alí só algúns xoguetes falan. A 
bruxa concédelle un desexo a cada un e 
… Para saber como remata teñen que 
lelo.  

Olalla Forján Gómez

“A volta ao mundo en 80 días”

Autor/ra: Xulio Verne.
Editorial:      Calafate 

Este libro trata dun cabaleiro británico 
chamado Phileas Fogg, que apostou 
toda a súa fortuna a que era capaz de 
dar a volta ao mundo en 80 días. 
Lograríao? …

Andrea Prieto Noya

“Carmen e a súa amiga barbi”

Autor:   Nacho Pérez
Editorial:  Edelvives

Este libro trata dunha nena chamada 
Carmen que ten dezasete  barbis e xa 
non xoga moito con elas e déixaas de 
lado. As barbis  están enfadándose 
moito e…  Que pasará? .

Marta López Rama

“A pantasma de Canterville”

Autor:  Oscar Wilde
Editorial: Calafate

Unha familia estadounidense instálase 
na mansión dos Canterville. Son unha 
familia moderna polo que non lle teñen 
medo á pantasma que habita alí dende 
fai 300 anos...

Álvaro García Martínez

“El Dr. Jekill y Mr. Hyde”

Autora:  Robert Louis Stevenson
Editorial:  Hermes

Esta historia fálanos dun home que 
quere separar a súa personalidade en 
dous corpos pero non sabe as 
consecuencias que isto pode ter.
Anímate a lelo, é moi interesante e 
aprenderás moitas cousas novas.

Alicia Gayoso Cruz 

“A lagoa das nenas mudas”

Autora:  Fina Casalderrey
Editorial:  Anaya

Este libro trata de dúas nenas que se fan 
amigas. Unha delas é muda. Xuntas 
viven moitas aventuras e solucionan 
toda clase de problemas. Anímate a 
lelo! Está xenial!  
.

Alba Gil González

DÍA DO LIBRO 
INFANTIL

Desde 1967, o 2 de abril, coincidindo coa data do nacemento do escritor 
danés Hans Christian Andersen, o IBBY, The International Board on Books 
for Young People, promove a celebración do Día Internacional do Libro 
Infantil co fin de promocionar os bos libros infantís e xuvenís e a lectura 
entre os máis novos.
Cada ano unha Sección elixe un 
tema e selecciona a un autor ou 
autora importante do país co fin 
de que escriba unha mensaxe 
para os nenos e nenas do mundo, 
e a un recoñecido ilustrador ou 
ilustradora para que deseñe un 
ca r te l  que  se  d i funde  en 
colexios, bibliotecas, a través 
dos medios de comunicación, 
etc.
Con este motivo organízanse 
diferentes actividades de anima-
ción, encontros con escritores e 
ilustradores, concursos e outras 
accións puntuais.

Este 2 de abril contamos coa presenza de Fausto e Pepe Sendón e autores do 
libro "Animal Fun".

“Pandillas Rivais”

Autora:  Javier Malpica
Editorial:  Edicciones SM

Este libro trata sobre uns nenos e unhas 
nenas que deciden formar o seu club. 
Pero ao final descubren que o mellor é 
traballar xuntos e así conseguirán todo 
o que se propoñen.

María García 5ºB
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