
EDUCACIÓN INFANTIL

DIEZ DEDITOS   
MEM FOX E HELEN OXENBURY

ED. KALANDRAKA 
           

É un tenro álbum ilustrado para pre-lectores e primeiros 
lectores que, a partir dun sinxelo texto rimado, estrutura 
repetitiva e fórmula acumulativa, mostra a varios bebés 
nados en diferentes lugares do mundo destacando o que 
teñen en común: dez dediños nas mans e dez dediños nos 
pés.

     DE QUE COR É UN BICO?
ROCÍO BONILLA

ALGAR EDITORIAL

A Minimoni encántalle pintar mil cousas de cores: xoaniñas 
vermellas, ceos azuis, plátanos amarelos... pero nunca 
pintou un bico. De que cor será?...

UN LOBO BOQUIABIERTO
JORDI PALET
ESTER LLORENS

ED. PARRAMÓN

Ser lobo é un oficio moi difícil. Hai que prepararse ben antes
de cada ataque, entrenarse como o mellor dos atletas. 
Senón, existe o perigo de salir mal parado.

1º E 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

UN CONTO CHEO DE LOBOS
ROBERTO ALIAGA E
ROGER OLMOS

OQO EDITORIAL

Había lobos grandes e lobos pequenos, lobos durmidos e 
lobos esperto. Lobos xigantes, lobos ananos... e lobos con 
máis de cen anos. O conto estaba cheo de lobos!

ZAPATOS, ZAPATITOS Y 
ZAPATONES
JORDI PALET
ESTER LLORENS

ED. PARRAMÓN

Benito, o carpinteiro, canso de que na súa terra non valoren 
o seu oficio emprende unha viaxe que o leva a un país 
lonxano, onde terá que remendar o calzado de personaxes 
que parecen salidos doutro mundo: zapatos, zapatiños e 
zapatóns...

EL ERIZO QUE NO SE QUERÍA 
PINCHAR
ESTER ALSINA
ZURIÑE AGUIRRE

ED. PARRAMÓN

Chiquitín ten un problema. Hai días nos que cando chega a 
casa e abraza a papá e mamá, se pincha. El cre que fai algo
mal e decide investigar para atopar unha solución

3º E 4º EDUCACIÓN PRIMARIA

PIPPI MEDIASLONGAS
ASTRID LINDGREN

KALANDRAKA

Diversión, tenrura e humor, optimismo e ledicia, son 
ingredientes deste clásico universal e imprescindible.

CONTOS DO SOL E DA LÚA
HELENA VILLAR JANEIRO

ED. ALVARELLOS

Historias solidarias que reivindican un mundo de poesía, cor,
superación, diversidade e maxia.

GENIAL MENTE
BEGOÑA IBARROLA

ED. PLANETA

O protagonista deste libro é Genio, un monstro xenial! Ten 
oito cores, unha por cada intelixencia, e encántanlle os 
retos! Preparou ata 48 retos nos que os pequenos lectores 
terán que escribir, debuxar, recortar, pegar, bailar, usar o 
libro como se fora unha batería e resolver problemas... 
bastante peculiares!



5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA

MURIEL
MARÍA CANOSA

ED. MERLÍN
3ª EDICIÓN PREMIO MERLÍN 
LITERATURA INFANTIL

A Muriel custáballe prender no sono, botaba de menos as 
conversas coa avoa e o tempo que pasaban xuntos. E os 
seus contos e os seus pasteis. E o seu olor e a calor do seu 
corpo. Coa avoa todo era sinxelo e todo era posible. A vida 
de Muriel volveu mudar cando coñeceu un raposo de sorriso
enigmático e a Fígaro.

LA GRAN FUGA DEL 
ABUELO
DAVID WALLIAMS

ED. MONTENA

Hai moitos anos, o avó de Jack foi un gran piloto da 
Segunda Guerra Mundial. Agora vai ao supermercado en 
pantuflas e ás veces nin sequera recorda o nome do seu 
neto. O único que ten claro é que non lle gusta a residencia 
donde vive. É así como neto e avó deciden trazar un plan 
perfecto: unha fuga espectacular.

ASTÉRIX EN ITALIA
R. GOSCINNY E  A. UDERZO

ED. XERAIS

Astérix e Obélix embárcanse nunha aventura que fará que 
coñezan a fondo a antiga Italia

FAMILIAS

LA FAMILIA, LA PRIMERA 
ESCUELA DE LAS 
EMOCIONES
MAR ROMERA

ED. DESTINO

Aprender a educacar nas emocións, o mellor regalo para o 
desenvolvemento dos nosos fillos.
Mar Romera expón as dificultades e os conflictos máis 
comúns que pais e nais poden atopar durante o proceso de 
aprendizaxe dos máis pequenos, e propón formas de actuar 
que axudarán nas relacións entre pais e fillos para aumentar
a súa capacidade de análise e actuación.

 
LAS HIJAS DEL CAPITÁN
MARÍA DUEÑAS

ED. PLANETA

 Nova York, 1936. A pequena casa de comidas O capitán 
arrinca a súa andaina na rúa catorce. A morte do seu dono, 
Emilio Areas, obriga ás súas fillas a asumir as rendas do 
negocio mentres nos tribunais resólvese o cobro dunha 
prometedora indemnización....
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