
 

 
 

“Non quero ser un polbo” 

Franchesca Chessa.OQO 

Un álbum infantil necesario 

para a formación e a aceptación 

dun mesmo… 

    

“A casa máis grande do mundo” 

Leo Lionni. Kalandraka 

Unha casa de caracol grande 

como unha catedral, reclamante 

como unha torta de aniversario, 

redonda como un circo. Non será 

difícil de transportar?   

   

 “A burra Ramona” 

Paula Carballeira. Baía 

A burra Ramona, un bo día, deixa 

de traballar e decide que quere 

voar. A súa decisión vai influír 

nunha chea de personaxes… 

  
“Maruxa”. 

Eva Portela. OQO. 

Maruxa fará comprender ao seu 

home que as cousas non se piden 

de calquera maneira. El 

comprenderá que hai que 

traballar de xeito igualatorio.

                              

                    

  
  

“Chocolata” Marisa Núñez 

OQO 

Chocolata toma o seu baño 

diario na lagoa. Un día 

entérase de que hai nha 

casa de baños, e decide saír 

a probalos... 

“Feliz Feroz” 

El hematocrítico. Anaya 

La hermana de Lobo Feroz está muy 

preocupada porque su hijo no es feroz, 

es buenísimo.  

 

                                                     

“Marcopola. A illa Remeira. As 

orixes de Marcopola”  Cómic.                                                    

Jacobo Fernández. Xerais. 

Marcopola, antes de chamarse así, 

era unha illa illada no medio do 

océano, e aburríase moito. Todo 

cambiará aquela mañá…   

                   

“As noites de Xián” 

Concha Blanco. Xerais. 

Xián nacera nunha vila mariñeira 

e a súa casa estaba preto do 

mar. Chegou o día no que tivo que 

deixar a súa vila e marchar a 

outro lugar… 

 

 

 
     

“As viaxes de Ruki” 

Ramón Caride.  

Ed. Xerais. 

Ruki, é un rato-robot que, grazas a 

unha teteira, un ordenador e unha 

tormenta, viaxa polo universo. 

 

“El deseo del gato Klops” 

Estefanía Padullés. Hércules.                               

Un cuento que nos habla del 

proceso de aprendizaje 

necesario para reconocer que 

somos valiosos y dignos de 

ser queridos a pesar de no 

ser perfectos. 

“As aventuras de Enrico Müller” 

Xabier Frías Conde. Rodeira. 

Velaquí a historia dun cazador de 

criaturas estrañas, en especial de 

dragóns. Contan que entre nós viven 

entes de todo tipo, pero que pasan 

desapercibidos baixo a aparencia 

humana que teñen. 

“Moito conto” 

Enríquez Páez. OQO. 

Aquí atoparás unha chea de 

personaxes que aparecen e 

desaparecen recreando novas 

aventuras. 

 



 
 

“O misterio dos fillos da lúa” 

Fina Casalderrey 

SM 

David, un rapaz de oito anos, narra 

como transcurre a súa vida mentres 

trata de resolver un misterio: que pasa 

cos fillos da gata Lúa? Porque lle 

desaparecen sempre ó acabar de 

nacer? 

“Tom Gates - Una suerte (un 

poquitín) genial” 

Liz Pichón. Bruño 

Los delirantes libros-diario de Tom 

Gates, repletos de “inspiradas” 

ocurrencias, sin duda arrancarán 

máis de una carcajada a los jóvenes 

lectores. 

 

   “Escarlatina, a cociñeira defunta” 

Ledicia Costas. Xerais. 

Unha ducia de larpeiras receitas, as máis 

sabedeiras do mundo dos vivos e dos 

mortos, dan paso a cada un dos bocados 

desta historia de humor que      estimula 

a curiosidade polo mundo da cociña 

 

 

“Volvo! O regreso de Usha” 

María Reimúndez. Xerais 

Aventuras dunha rapaza de primaria 

e asúa pandilla que terán que 

enfrontarsea varias desaparicións. 

 

 

POR QUE PEDIR OU REGALAR UN LIBRO? 

 

Un libro sempre pode ser un bo agasallo para os 

nenos e nenas. Regalarlle un libro, pode ser unha 

maneira de abrirlle a porta a un mundo de 

fantasía e emocións, incentivándoo ao mesmo 

tempo a adquirir un hábito moi saudable que o 

acompañará, e o nutrirá, durante o resto da súa 

vida. 

 

Por iso, dende o Biblioteca do Ceip Sal Lence 

quixemos dar a nosa pequena aportación,  e facer 

unha recomendación de libros, na súa marioría 

actuáis, clasificados segundo o nivel de dominio 

da lectura, para axudar aos nenos e nenas a elixir 

o agasallo para o Nadal. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


