LECTURAS
EN INGLÉS

MOITO MÁIS
DVD

A trip to London
3 Go to London

El viaje de Arlo
DISNEY-PIXAR

OAKLEY GRAHAM

Para os máis peques a
lectura vai de viaxes,
A Trip to London e 3 Go to
London da autora Oakley
Graham.

RECOMENDACIÓNS

CD
Camiños

Sherlock Holmes and...

MAGÍN BLANCO

SAM HEARN

O misterio vai da man do
famoso detective británico
Sherlock Holmes en
Sherlock Holmes and the
Disappearing Diamonds
ou Sherlock Holmes and
the Baker Street Curse.

XOGO DE MESA
Aventureros al tren
El primer viaje
DAYS OF WONDER

The World's Worst...
DAVID WALLIAMS

David Walliams invítavos a
saber máis sobre mestres
e alumnado en The
World’s Worst Teachers
and The World’s Worst
Children.

VERÁN

APP

Juego de
memoria visual
MEMORY KIDS

2020

PRELECTORES E
PRIMEIROS
LECTORES
¡El yayo es...el yayo!
LILLI MESSINA
EDITORIAL TAKATUKA

A autora consegue
conmovernos e facernos
suspirar con este álbum
ilustrado que nos fala sobre
o paso do tempo e o
coidado aos maiores.

A avoa adormecida

LECTORES
INTERMEDIOS
Os contos da
avoa Pepa

ROSA ANEIROS

KALANDRAKA

XERAIS

Relata a memoria dos maiores,
dun pasado con menos
comodidades e sen os adiantos
tecnolóxicos, pero falan dunha
Galicia coa autenticidade e co
encanto da paisaxe rural.

Tras las pistas
del abuelo
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ

KALANDRAKA

LOQUELEO

Cómic

Rafa y Zoe en el parque
CRISTIAN TURDERA
BANG EDICIONES

O parque é o mellor sitio para
facer amigos. Rafa e Zoe, a
pesar das súas diferencias,
están feitos o un para o outro.

Tres bichicomas,
dúas sereas e unha illa

FRANCISCO FDEZ NAVAL

ROBERTO PARMEGGIANI

Esta narración reflicte a cálida
relación entre un cativo e a súa
avoa, a cal está enferma debido
á súa avanzada idade. Durante
o relato, o cativo recorda os
momentos lúcidos vividos coa
avoa.

LECTORES
AVANZADOS

Conta a viaxe de Valentina, unha
nena, para saber como era o seu
avó, recentemente falecido.
Atopámonos cunha galería de
interesantes personaxes que
acompañan á nena e lle axudan a
perfilar a imaxe do seu avó.

Cómic

Lidia y el otro lado
VICENTE MONTALBÁ
BANG EDICIONES

Lidia é unha nena cuxa vida está
a punto de cambiar dun día para
outro… Se te gusta o xénero da
fantasía heroica te encantará.

Edelmira vai pasar o verán co seu
avó, que é un pouco túzaro. Ela
non quere, mais todo cambia na
aburrida aldea cando chegan
outros nenos cos que correrá
unha extraordinaria aventura.

Charlie e a fábrica
de chocolate
ROALD DAHL
XERAIS

Trata dun neno chamado
Charlie, que vive nunha casa
cos seus pais e catro
avós. Charlie e o seu avó Joe
entran na fábrica de Willy
Wonka, onde encontran moitas
creacións marabillosas.

Cómic

Las hermanas Grémillet
BARBUCCI DI GREGORIO
EDITORIAL ASTRONAVE

Un día as irmás atopan unha
foto da súa nai… Por que
estaba escondida? A única
forma de saber a verdade é
aventurarse no bosque dos
secretos da familia Grémillet.

