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Ed. Infantil - PRELECTORES
 

A galiña Dorotea non está alegre, nin
contenta, pois non pode poñer ovos…
aínda que mira que o tenta! A súa irmá
Filomena,  aconséllalle que de vacacións
se vaia unha tempada. Non te perdas
unha retahila en forma de álbum
ilustrado cun final sorprendente.

Dez gatas que, coas súas
mochilas, percorren toda Galiza.
polos principais enclaves e que,
con un gran sentido do humor,
crea unha divertida historia, con
ritmo e moito que descubrir.

POMELO IMAGINA. Pomelo é un
elefante pequeno que vive nun horto,
observa, pregúntase, imaxínase, fai
descubrimentos e sente medos.

Son cousas belas, de gran valor e atopadas nos
lugares máis recónditos. Pero os mellores non
collen en caixas.
Fermosa historia que nos anima a gozar das
pequenas cousas e valorar os nosos tesouros. 

Un divertido conto rimado e acumulativo
que discorre sobre rodas. Unhas rodas
que non resultan robustas abondo para
soportar o peso de tantos e tan dispares e
rocambolescos compañeiros de viaxe.

MONKEY AND ME. Emily Gravett. 
 Acompaña ao mono e á nena na
súa divertida saída ao zoo.

É un álbum ilustrado que
presenta as vogais e unha
metáfora do individualismo
que podemos superar
cooperando. A choiva que
empapa o fogar dunha familia
de aves e que aprenderan  uns
doutros coa axuda de mamá
paxaro.



1º e 2º - PRIMEIROS LECTORES
 

IMOS BUSCAR UN TESOURO Oso e
tigre aprenden que os auténticos
tesouros da vida non sempre están
no económico nin no material.

UN LOBO DE CONTO. Susana Peix.
Ed. Cumio. O pequeno lobeto ficaba
na cova escoitando as historias da
súa nai. Os seus irmáns pensaban
que perdía o tempo ata que lobeto
lles deu unha lección.

PETE THE CAT AND HIS MAGIC
SUNGLASSES. Eric Litwin. 
 Acompaña a Pete o gato nun
soleado día de verán. 

Ata onde chegaría unha mamá
para salvar ao seu fillo? Mamá
Musaraña teno claro: ata a lúa ida
e volta.

Tres divertidas historias de
compañerismo e amizade.

Libro de poesía e prosa poética
que nos descubre unha visión
máis amigable das pantasmas.



3º e 4º - LECTORES AUTÓNOMOS
 

 

«Animalia» é un proxecto de banda
deseñada protagonizado por
animais de diversos hábitats.
Historias autoconclusivas, dunha
páxina.

A CASA DE VIDRO DO SEÑOR
CLIN. Seleccionada, como
unha das cen mellores obras
da literatura infantil española
do século  XX, Obra infantil
onde se defende a
imaxinación ante a
adversidade.
Escrita pola arousá Gloria
Sánchez, conta a historia do
señor  Clin, un artesán
vidreiro que non tiña boa
memoria. 

OS ANIMAIS DAS FRAGUAS Os
fermosos textos escritos por Antón
Fraguas sobre as crenzas populares
referentes aos animais domésticos e
salvaxes, dialogan co debuxo de
Miguel Anxo Prado nun libro que nos
parece moi axeitado para coñecer e
curiosear. 

WHAT THE LADYBIRD HEARD. Julia
Donaldson.  Scholastic. A historia
dunha calada xoaniña que salvou
aos aimais da granxa...

Co traveso enxeño dun lobo feroz,
Roald Dahl reinventa seis dos
seus contos favoritos. Seis
magníficas versións dos contos
clásicos redactadas en verso.

Peculiar versión dos contos
clásicos de autores como
Andersen, Perrault ou os
irmáns Grimm e danlle unha
reviravolta, á súa maneira,
ao frautista de Hamelín, a
Carapuchiña Vermella, a
Cincenta e moitos outros,
poñéndonos un sorriso nos
beizos.



5º e 6º-LECTORES EXPERTOS
 

KUSUMA' é unha historia de
aventuras, de cooperación,
de superación e de
amizade; un exemplo de
como os prexuízos con que
ás veces nos enfrontamos
ao descoñecido son o
camiño máis enganoso e
máis inxusto para tratar de
entender o mundo.

O PRODIXIO DOS ZAPATOS DE
CRISTLl, é a recreación do conto
tradicional de CharlesPerrault nun
ambicioso proxecto que nace da
colaboración coa Real Filharmonía
de Galicia Un conto musical que
non só é a música, pero tampouco
é só a historia.

OLLIS LOllis ten dez anos e non
pode durmir coa porta pechada
nin saltar dunha randeeira en
movemento. Pero sabe converter
unha batedora nunha máquina
para lavarse os dentes. Tras o
encontro dunha carta nunha
caixa de correos amarela no
bosque, Ollis iniciará unha viaxe
no que se enfrontará aos seus
propios medos.

ALEXANDER AND THE TERRIBLE,
HORRIBLE, NO GOD, VERY BAD
DAY. Judith Viorst Alexander
sabía que non ía ser un bo día.
todo ía ao revés....

Un monstro lendario que ameaza
un reino e que vai poñer a proba a
valentía de dous mozos. Descobre
unha aventura sumamente orixinal
sobre o poder da esperanza, a
amizade e o seu triunfo contra todo
pronóstico, obra dunha das
mellores narradoras do mundo.

Xa non quedan osos polares
na Illa do Oso.
Ou, polo menos, iso díxolle o
seu pai o día que se
trasladaban ao Ártico, onde
el ía traballar durante o
seguintes seis meses. 



 OUTRAS PROPOSTAS DE VERÁN

XOGO DE CARTAS A
PARTIR DE 8ANOS PLUMILLA POSTAL: xogo de

calculo con números do 0
ao 20

Xogo de velocidade visual: colócanse as
pezas sobre a mesa e lánzanse os 3 dados
por quendas. Hai que atopar a combinación:
animal,   vestido,  cor que aparece no dado.

XOGO DE CARTAS A
PARTIR DE 6 ANOS

XOGO DE CARTAS A
PARTIR DE 8ANOS

XOGO DE CARTAS A
PARTIR DE 6 ANOS

XOGO DE CARTAS A
PARTIR DE 6 ANOS

XOGO DE CARTAS A PARTIR
DE 6 ANOS

Un xogo para toda a familia. O obxectivo é
ser o xogador con máis puntos cando acabe
a partida. A partida termina cando xa non
quedan lousas para colocar.



PROPOSTAS PARA AS FAMILIAS

Neste libro, a recoñecida
psicoterapeuta británica Philippa
Perry fala do importante á hora de
educar e que tipo de
comportamentos debemos evitar na
relación cos nosos fillos.

 Este libro comparte información para
ser máis eficaces cos nosos fillos e
darlles máis apoio. Cun enfoque
práctico e respectuoso, inclúe pautas
para relacionarnois e comunicarnos
eficazmente con nenos e nenas de
todas as idades

Un manual práctico, claro e sinxelo
para axudar aos nosos fillos e alumnos
no manexo das emocións. Ademais de
entender que é unha emoción,
explícase que é o apego e os diferentes
tipos que existen.

Unha colección de libros moi sinxelos e
con diversas temáticas relacionadas
coa educación dos nosos fillos.

 Un libro que fala dunha crianza máis
respetuosa coa infancia 
Un libro cercano e cheo de humor que
aborda temas como: o medo ao
aburrimento, as pantallas, as etiquetas que
poñemos ás nenas e nenos, a morete, a
linguaxe violenta que ás  veces empregamos
cos máis pequenos. 



bo verán, felices
LECTURAS!
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