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Un Nadal máis queremos 

animarvos  a incluír entre os 

vosos agasallos un libro..  

BO NADAL E FELIZ 2013 

Equipo de Biblioteca 

O caderno branco de Morgana 

Pasqual Alapont  
Ilust.-Montse Español Rodié 
Trad.- Pablo Sánchez Mato 
Editorial: Xerais 
Teño 11 anos e 7 meses e puxéronme 

Morgana porque estaba de moda. Te-

ño os ollos verdes, estudo sexto de 

Primaria e xogo ao baloncesto...  

El robo de la Meninas. 

Luisa Villar Liébana. 
Editorial: Edelvives. Ala Delta 
Unha xornalista que busca tra-

ballo encóntrase cunha cadeliña 

na rúa. Sobe nun autobús para 

ir ao museo do Prado O animal 

remata organizando un balbordo 

que evita que un ladrón roube o 

famoso cadro de Las Meninas.  

Mejor Manolo 

Elvira Lindo. 
Ilust. Emilio Urberuaga 
Editorial: Seix Barral.  Biblioteca 
Furtiva 
O  célebre  Manolito Gafotas re-

gresa cun novo episodio da serie 

galardoada co Premio Nacional de 

Literatura  Infantil  e  Xuvenil.  O 

mundo cambiou nestes dez anos, 

Palabras de auga. 

Marcos calveiro. 
Editorial: Xerais. 
O último premio Merlín fálanos 

de  África,  da  importancia  do 

tótem,  dos  nenos  soldado,  da 

auga... 

Terceiro Ciclo 

http://www.ceipdefigueiroa.aestrada.com/


Bicos de música 

Mamá Cabra 
Ed. Galaxia. Col. Sonárbore 
O novo traballo de Mamá Cabra 

acaba de ser editado. Un libro 

DVD co que podedes cantar e 

bailar. 

A galiña roxa. 

Pilar Martínez/Marco Somá 
Ed. Kalandraka. 
Col. Os contos do trasno 
Unha adaptación dun conto 

tradicional que sempre gusta. 

Nublado con probabilidades de albón-

digas. 

Judi Barret/ Ron Barret 
Trad. Macarena Salas 
Ed. Corimbo. 
Nun pequeno pobo chove todos os días 

…¡comida!  

O meu pequeño animalario. 

Os dinosaurios. 

Baía Edicións. 
Preguntas e respostas sobre 

animais con fotografías exce-

lentes e xogos pedagóxicos. 

Días de clase 

Daniel Nesquens e Emilio Urberua-
ga. 
Ed. Anaya. 
Para Rodrigo e os seus amigos os 

días de clase son unha aventura. 

 Carabuñas 
Margarita del Mazo  
Ilustradora:Charlotte Pardi 
Tradución do castelá: Marisa 
Núñez 
Editorial: OQO 
Ano de publicación: 2012 
Carabuñas é un mago mago 

moi especial encargado de 

cazar nenos para a súa des-

pensa...  

Versos en flor 

Carlos Fontes  
Ilustrador: Leandro Lamas 
Editorial Galaxia.Col.Tartaruga 
Ano de publicación: 2012 
Un fermoso poemario no cal 

Carlos Fontes coa colaboración 

plástica de Leandro Lamas nos 

retratan a realidade próxima.  

 Mauro necesita un abrazo 
 David Melling  
Ed. Edelvives. Col. Osito Mauro. 
Ano de publicación: 2012 
 Mauro, un simpático osiño, leván-

tase un bo día cunhas ansias te-

rribles de dar abrazos.  

 Feliz Navidad Splat 

 Rob Scotton 
Ed.Jaguar. Col. MIAU. 2011  

Un divertido gatiño centrará a 

historia deste conto. É a noite 

antes de Nadal e Splat agarda o 

gran regalo de PapáNoel, pero.....  

Mondragó. La gran prueba. 

Ana Galán/ Pablo Pino. 
Ed. Everest 
Cale cumpre once años e, como é 

tradición no seu pobo de Samara-

dó, o dragoneiro Antón vaille asig-

nar un dragón e terá que superar 

unha proba.  

O meu gato é poeta. 

Fran Alonso 
Ed. Xerais. Col. Sopa de libros. 
Este gato escribe poesías e sabe 

de palabras tristes e de palabras 

ledas, de palabras doces e de 

palabras tenras, sabe de humor e 

de moitas outras cousas máis. 

Quérelo descubrir? 

El caso del motorista sospechoso. 

Javier Fonseca 
Ed. Macmillan. 
Clara e o seu socio Uan, un can de 

peluche que fala inglés, intentan 

facer máis felices aos seus veci-

ños mentres resolven misterios …  

Queres axudarlles a resolver este 

caso? 

Malos tempos para os fantasmas. 

Agustín Fernández Paz. 
Ed. Xerais. Col. Merlin. 
Marta e a súa familia trasládase a vi-

vir na cidade. Alugan unha casa antiga 

onde  a nena acabará descubrindo que 

habita un fantasma invisible, co que se 

pode comunicar a través do ordenador. 

Infantil 
Primeiro Ciclo 

Segundo Ciclo 


