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Educación Infantil

«Os Reis Magos non entran na 
casa dos nenos que non están 
durmidos», avisouno o seu pai. 

Pero a medianoite Martiño 
soñaba, e entráronlle unhas 
enormes ganas de mexar...

"Cando Martiño tivo ganas de mexar na Noite de Reis" 
de Chema Heras 

Editorial Kalandraka

O Monstro de Cores non sabe 
qué lle pasa. 

Fíxose un lío coas emocións e 
agora lle toca 

desfacer o envurullo. 

"El monstruo de colores" de Anna Llenas 
Editorial Flamboyant



Educación Infantil

Libro-cd de Cé orquestra 
pantasma: “Un conto para 
soñar con música para 

brincar”.

"A voar" de Cé Orquestra Pantasma 
Editorial Miudiño

Había moito tempo que os 
animais andaban a matinar a 
que sabía a lúa. Era doce ou 
salgada? Daquela, a tartaruga 

tivo unha idea xenial: ''Se 
sobes ao meu lombo, poida 
que cheguemos onda ela'', 

díxolle ao elefante.

"A qué sabe a lúa?" de Michael Grejniec 
Editorial Kalandraka



1º e 2º Ed. Primaria

Un conto de animais para 
aprender a respectar as 

diferenzas.

"A manchas ou a raias" de Estefanía Padullés 
Hércules Edicións

A viaxe fantástica que fai un 
neno castigado sen cear no 

seu cuarto, enfrentándose aos 
seus medos.

"Onde viven os monstros" de Maurice Sendak 
Editorial Kalandraka



3º Ed. Primaria

A Wilf danlle medo moitas 
cousas, e resulta que ALAN, 

o malimalumalísimo, 
mudouse á casa do lado... 

¿Será capaz Wilf, co cagueta 
que é, de SALVAR O MUNDO?.

"Wilf salva el mundo" Libro 1, de Georgia Pritchett 
Editorial Anaya

O que Fede máis desexa neste 
mundo é ser pirata, pero 
aínda lle falta moito para 
conseguilo. Antes deberá 

cumprir certos requisitos que 
considera indispensables

"Fede quiere ser pirata" de Pablo Aranda 
Editorial Anaya



3º Ed. Primaria

Amanda meteuse nun bo 
lío por vender palabrotas 
aos seus compañeiros. 
Tras ser descuberta, 

rematará na clase para 
alumnos con conductas 

peligrosas. 

"Una terrible palabra de nueve letras" de Agustín Fernández 
Editorial Anaya

Raquel foi de excursiñon ao 
bosque e á volta percatouse 
de que na súa mochila estaba 
gochado un trasno chamado 
Dedrín, que quería pasar o 
inverno cos homes, pois 

tódolos seus compañeiros 
desapareceran...

"No corazón do bosque" de Pablo Aranda 
Editorial Xerais



3º Ed. Primaria

A Muriel custáballe prender 
no sono, botaba de menos 
as conversas coa avoa. A 
súa vida cambia cando 

coñece un raposo de sorriso 
enigmático e a Fígaro.

"Muriel" de María Canosa 
Editorial Xerais

"Ricardo e o dinosaurio vermello" de Vicente Muñoz 
Editorial Anaya

Durante unhas vacacións Ricardo 
ve, por vez primeira, un 

dinosauro. Cando volve á casa, 
constrúe un dinosauro de 

pescozo longo, patas de elefante 
e cor vermella. Pero para Ricardo 

ten algo moito máis especial 
¿será o olor a menta?

4º e 5º Ed. Primaria



6º Ed. Primaria

A Erea non lle sorprendía o 
nome do seu veciño: 

Rubicundo, nin lle parecía raro 
que todas as noites subise na 

súa bicicleta e comezase a 
viaxe enriba da árbore do seu 
xardín, ata perderse de vista. 

"Muriel" de María Canosa 
Editorial Xerais

A Muriel custáballe prender 
no sono, botaba de menos 
as conversas coa avoa. A 
súa vida cambia cando 

coñece un raposo de sorriso 
enigmático e a Fígaro.

"Rubicundo" de María Canosa 
Editorial Xerais



BIBLIOXUVENCOS
- Pon o exemplo: Si te ven ler, teus fillos 
quererán ler tamén. 
- Pensa o que lles gusta aos teus fillos: 
Pantasmas, o espazo, lugares, culturas, 
dinosauros… alimenta a súa curiosidade. 
- Para os que comezan a ler: 
Ten paciencia, a maioría queren ler o mesmo 
unha e outra vez. 
- Alimenta a súa imaxinación: 
Fai voces, xestos, ruídos… ao que les. 
- Para os máis cativos: 
Pon un “ tempo para o conto”. O mellor é ao 
comezar o día ou antes de durmir. 
- Para os que xa len: 
Podedes intercalar a lectura, unha parte ti, unha 
parte eles/ elas. 
Ten en conta que é un momento de convivencia 
que poderá axudalos a ir mellor na escola. 



BO NADAL!


