
“Charlie e a fábrica de 
chocolate”

Autor: Roald Dahl
Neste libro, Charlie emprenderá unha 
gran aventura na fábrica de chocolate 
do señor Wonka. Leeo, gustarache e 
disfrutarás moitísimo.

Lucía Gómez Leira

“Don Quijote de la Mancha”

Autor: Miguel de Cervantes. 
Editorial: Vicens Vives
Trata dun home chamado Alfonso 
Quijano ao que lle gusta ler libros de 
cabalerías. Pero un día, de tanto ler 
eses libros, vólvese tolo pensando que 
el tamén é  un auténtico cabaleiro e fai 
o posible por conseguilo. 

Alba Gigirey Vidal

“As aventuras de Tom Sawyer”

Autor : Mark Twain
Editorial : Almadraba
Este conto narra as aventuras de Tom 
Sawyer, un neno moi divertido e 
valente. Recomendo este libro por ser 
moi intrigante e entretido, mostrando 
outra cultura distinta á nosa.

María García Rodríguez 

“Dende unha estrela distante”

Autor: Agustín Fernández Paz
Editorial: Xeraís
Trata dunha nena chamada Daniela, 
que se vai mudar para Vigo. Uns días 
antes, vai para casa dos seus avos e nun 
baúl agochado no fondo do faiado, 
atopa un ratiño e… Se queredes saber o 
que lle pasa, invítovos a ler este libro. É 
fantástico.

Olalla Forján Gómez

“Conto de Nadal”

Autor: Charles Dickens
Editorial. Vicens Vives
Neste libro narran a conmovedora 
historia do señor Scrooge, un ancián ao 
que non lle gustaba o Nadal. Unha 
noite aparécenselle tres espíritos que 
lle fan cambiar de parecer. Anímate a 
lelo, disfrutarás facéndoo.

Alicia Gayoso Cruz

A biblioteca
reconméndache 

para Nadal
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Prohibido leer a Lewis Carroll
Ed. Anaya
Diego Arboleda
Premio Nacional de Lit. Infantil
y Juvenil 2014

Desde unha estrela distante
Agustín Fernández Paz
Ed. Xerais

Escarlatina, a cociñeira defunta
Ed. Xerais
Ledicia Costas
Premio Merlín de Lit. Infantil 2014

El misterio del robo imposible
Roberto Garcia Santiago
Enrique Lorenzo Diaz
Colección: Los Futbolísimos

As noites de Xián
Concha Blanco

Ed. Xerais

Navidad en el bosque
Ag Jatkowska
Ed. SM
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