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Selección de lecturas por idades

Quiero volver a tierras niñas;
llévenme a un blando país de aguas.
Gabriela Mistral

Amor de auga
Muiñeira.
Amor de auga
Ribeira.
Amor de auga
Cantiga.
Amor de auga
Ña amiga

lixeira,
tardeira,
frolida,
tardeira,
Álvaro Cunqueiro

Día Mundial da Auga
22 de marzo de 2012
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Para ver

Un útil e breve libro para achegarnos ao
mundo da auga

MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo y
ÁLVARO, Sebastián, El libro de los
hielos, Ediciones Desnivel.

En palabras dos seus autores este libro é
“un homenaje a la belleza de los paisajes
helados de la Tierra”.

NUÑEZ MÉNDEZ, Manuel,
LEIRO LOIS, Adela e DAPORTA
PADÍN, Mon, Os ríos de Galiza,
Edicións A Nosa Terra.
Atoparás neste libro unha completa
descrición dos ríos galegos
acompañada de fermosas fotos.

METTLER, René, Álbum visual del
agua, Bruño.
O mar da fin do mundo. O reino
dos cefalópodos
Interesante documental sobre os
cefalópodos nas augas galegas.

Deep Blue

Un documental para coñecer os
mares: dende os tropicais ata os
polares.

Para ler

BERRY, Siân: 50 ideas para
ahorrar agua y energía, Blume.
Cincuenta prácticos consellos que
todos podemos seguir para aforrar
auga e enerxía.

LEIRO LOIS, Adela et al., A
auga, Edicións A Nosa Terra
(Serie Cadernos de Medio
Ambiente).

Un didáctico e entretido álbum que che
permitirá achegarte ao ciclo da auga e
aos medios acuáticos.

MIRANDA, Xose e REIGOSA,
Antonio: A flor da auga. Historias
de encantos, mouros, serpes e
cidades mergulladas, Xerais.

Este libro
recolle cento
vinte e un
relatos
lendarios nos
que a auga e
os seres
lendarios
relacionados
con esta son
os principais
protagonistas
.

IRC International Water and
Sanitation Center et al.:
Cuentos del mundo del agua,
Intermon-Oxfam.
Historias diversas sobre a auga
escritas por persoas de todo o
mundo.

VV.AA., A auga, Edicións A
Nosa Terra (Colección
Enciclopedia Temática
Ilustrada)

Achegamento ao mundo da auga: a
súa distribución, a súa relación cos
humanos na tradición popular, etc.

