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“100 COSAS QUE SABER 
SOBRE  EL ESPACIO” 

Alex Frith. Ed. Usborne  
Fermosas ilustracións e textos 
b r e v e s  q u e  c o n d e n s a n 
in forma ci ón  complex a  en 
pequenos bocados fáciles de 
dixerir. 
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CEIP PORTO CABEIRO 

“OS CABEIRONAUTAS EXPLORAN O ESPAZO” 
 

 
Coa lectura coñeceremos 
as galaxias, 
o Sistema Solar, 
as estrelas,  
os planetas  e satélites,  
os meteoritos e cometas... 
 

 

 
 
… Países  
pioneiros  
na carreira  
espacial, 
naves e 
astronautas, 
astrónomos  
destacados... 
 

“EL MANUAL DEL ASTRONAUTA” 
L. Stowell. Prólogo de Pedro Duque 

Ed. Usborne 
Manual que lles explica aos futuros 
astronautas que formación hai que seguir, 
como se viaxa ao Espazo e que se fai unha 
vez alí. 

 
“EL ESPACIO EN 30 SEGUNDOS” 

Clive Gifford. Ed. Blume 
 Trinta temas superestelares para nenos 
cósmicos explicados en medio minuto. 

“TI PODES SALVAR O PLANETA” 
Jacquie Wines. Ed. S.M. 

O planeta está en perigo e TI PODES 
facer moito para salvalo. Este libro está 
cheo de ideas que TI PODES facer para 
ser un auténtico eco-cidadán e salvador 
do noso planeta. 

“VIAXE AO CENTRO DA TERRA” 
Jules Verne. Ed. Xerais 

Un profesor, o seu sobriño e un guía, 
entran por un volcán cara ao interior da 
Terra, onde descubrirán un asombroso 
mundo enterrado nas profundidades... 

 
“O PRINCIPIÑO” 

Antoine de Saint-Exupery. Ed. Galaxia 
 
É a historia dun neno, príncipe dun planeta 
sen xente, que abandona o seu reino e 
emprende unha viaxe por distintos 
planetas. Finalmente chega á Terra…  

www.bibliotecaportocabeiro.blogspot.com 

Lema: Nerea Veiga 
Debuxo: Nayara Crespo  
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Debuxo: Lara Sánchez 
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Debuxo: Rubén Franco 
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       “Un libro é a proba de que os humanos  

              son capaces de facer maxia” 
 

          CARL  SAGAN 



PRIMEIROS LECTORES LECTORES AUTÓNOMOS PRELECTORES 

“EL ESPACIO” 
Rebecca Gilpin. Ed. Usborne 

Para aprender datos e vocabulario básico do 
Espazo de xeito divertido completando 
debuxos, pegando pegatinas e moitas 
cousas máis. 

 
“CÓMO ATRAPAR UNA ESTRELLA” 

Oliver Jeffers 
Ed. Fondo de Cultura Económica 

 Cada noite un cativo mira as estrelas 
dende a súa habitación e soña con ter unha 
para el. Un día encontra a maneira de 
atrapala... 

“DE VUELTA A CASA” 
Oliver Jeffers 

Ed. Fondo de Cultura Económica 
Un neno volve á casa logo de perderse. 
Un extraterrestre tamén ten problemas 
para regresar á súa. Ao atoparse, 
apostan pola axuda mutua... 
 

“PEQUENA LÚA” 
Elzbieta. Ed. Kalandraka 

As primeiras palabras comezan a agromar na 
boca de Bubú, que todas as noites sinala á Lúa, 
cando outros animais cativos xa dormen.   

 
“UN GRAN SOÑO” 
Felipe Ugalde. Ed. Kalandraka 
Álbum que nos transporta ao fascinante 
mundo da mitoloxía maia e da astronomía: 
Era un pequeno con grandes soños... 

O ESPAZO  EN  INGLÉS 

 
“EL SISTEMA SOLAR”.  MIS CREA-LIBROS 

Ed. Ballón 
Embárcate nunha emocionante aventura espacial 
e recorta os planetas para crear o teu propio móbil 
espacial. 

“O UNIVERSO” 
Marie Kolaczek. Ed. S.M. 

Sabes para que serve un telescopio? Hai vida 
nas estrelas e noutros planetas? Xira rodas, 
abre  ventás e desprega lapelas para descubrir 
cousas sobre o universo . 

“PUM PUM HICE DAÑO A LA LUNA” 
Luis Amavisca. Ed. Nubeocho 

Uns nenos danlle un susto á lúa que cae do 
ceo. Teñen que axudala a regresar alí 
arriba. Pero, como o farán?  

“CAER DE CU POLO UNIVERSO” 
E. Espinosa, Lucía Cobo. Ed. Apiario 

Unha astronauta viaxeira que descobre as 
galaxias, as estrelas e os planetas. Álbum 
que mestura poesía, información, 
divertimento, coa posibilidade de escribir 
postais ao final da lectura. 

“LA ASTRONOMÍA Y EL ESPACIO” 
Emily Bone, Hazel Maskell. Ed. Usborne 

Libro con pegatinas que nos introduce na 
Astronomía e no Espazo a través de 
fantásticas ilustracións e textos sinxelos cheos 
de datos incribles. Con enlaces de Internet. 
 

 
“EL MANUAL DEL ASTRONAUTA” 

L. Stowell. Prólogo de Pedro Duque  
Ed. Usborne 

Manual que lles explica aos futuros 
astronautas que formación hai que seguir, 
como se viaxa ao Espazo e que se fai unha 
vez alí. 

“KIKA SUPERBRUJA Y LA 
AVENTURA ESPACIAL” 

Knister. Ed. Bruño 
Aproveitando que a súa clase vai facer unha 
visita ao planetario, onde hai unha exposición 
sobre a primeira viaxe á Lúa realizada polo 
Apolo XI, en 1.969, Kika faise cunha rocha 
lunar para dar o salto ao satétile da Terra... 

“AS VIAXES DE RUKI” 
Ramón Caride. Ed. Xerais 

Pedro e Petra fedellan co seu equipo de 
electrónica. Así naceu Ruki, un rato-robot, que 
acaba viaxando polo Universo, visitando 
extrañas galaxias e seres como... 

“DESDE UNHA ESTRELA DISTANTE” 
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais 

Daniela abre un baúl no faiado e leva unha 
sorpresa: un rato, que comeza a falar con ela, 
resulta ser un extraterrestre. Poden chegar a 
entenderse dous seres tan diferentes? 
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“EL UNIVERSO”.  S. M. 
Oito xogos de mesa para 

divertirse e aprender 

“MAISY´S MOON 
LANDING” 

Lucy Cousins. 
Walker Books 

“RED ROCKETS AND 
RAINBOW JELLY” 

S. Heap, N. Sharratt 
Puffin 

“DOT-TO-DOT IN SPACE” 
Usborne 

“A TASTE OF THE MOON” 
M. Grejniec. Kalandraka  

“LUNARIO 2.017” 
Michael Gross 

Calendario Lunar 

“SOPA DE ESTRELAS” 
Pepe Cáccamo. Urco Editora 

Un poemario para soñar o Sistema 
Solar, oito planetas coma sete 
galletas e un biscoito... 


