
Lectores expertos.                                                                                          

 

Ana de Las Tejas Verdes 

Texto de Mariah Marsden (Baseado na novela de 

L.M. Montgomery) 

Brenna Thummler (ilustradora) 

Ed. Maeva  young 

Unha novela gráfica a partires da novela clásica  “Ana 
de las Tejas Verdes”. Ana, unha nena adoptada, 
revoluciona a vida da granxa coa súa poderosa 
imaxinación. 

 

 

Era dúas veces o Barón Lamberto 

Gianni Rodari (Autor)  

Javier Zabala (Ilustrador) 

Ed.  Kalandraka 

O Barón é un home vello, moi vello, moi enfermo e 
moi rico… Un relato disparatado e sorprendente. 

                                                                                                                  

 

 
Vampira de bibliotecaº 

Ledicia Costas (Autora) 

Víctor Rivas (Ilustrador) 

Ed. Xerais 

Eleonora é unha nena vampira, que habita na 
biblioteca da Universidade de Coímbra. Alí pasa os 
seus días lendo e comendo bechos dos libros. 
 

                                                                                                      

 

Arbolidades 

David Hernández Sevillano (Autor)  

Maite Mutuberria (Ilustradora) 

Ed. Kalandraka 

Os versos deste libro lévannos a recorrer os bosques, e 
a viaxar polas ramas das grandes árbores en harmonía 
coa natureza.  
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Leva cestos de palabras 

para soñar noite e  día. 

                       Fina Casalderrey 

 



Primeiros lectores                                                                                   

 

O camiño das mazás 

Estrella Ortiz (autora) 

Mar Azabal (ilustradora) 

OQO editora 

Unha nena vai recoller mazás ao bosque. A 
natureza, os animais e unha veciña agarimosa 
acompáñana na súa viaxe. 

 

 

Mi primer  gran libro de bichos    

(National  Geographic  kids) 

Catherine D. Hughes (autora) 

Ed. RBA 

Un álbum con marabillosas fotografías e uns textos 
moi coidados e sinxelos. Para primeiros lectores 
que queiran coñecer asombrosos animais. 

                                                                                    

 

Mariña e o balón 

Pere Tobaruela  (Autor ) 

Pablo Rosendo (ilustrador) 

Ed. Xerais 

A Mariña gústalle o fútbol e a poesía. Escribe 
poemas a cotío, pero non se atreve co fútbol;ten 
medo a que se burlen por ser nena. Mariña e as súas 
amigas  buscarán  unha solución a este problema. 

   

 Lectores autónomos                                                                      

 

Sara y Pelanas y el corazón roto 

Jan Birck (autora) 

Ed. Los Cuatro Azules 

A nai de Sara leva tempo moi triste. Un día chega á casa 
cun descoñecido, que non é o pai de Sara, e ela enfádase 
moitísimo. 

 

 

Lingua Guapa, cantos que contan 

Fina Casalfderrey  (autora) 

Néstor Blanco (composicións musicais)                        

(Ilustradora) 

Ed. Galaxia 

Libro con CD de coidada edición. Poemas musicados que 
nos traen fermosas palabras da nosa lingua. 

                                                                                                 

 

A formiga destemida    

María Reimóndez  (autora) 

Iván Sende (ilustrador) 

Ed.  Xerais 

Unha formiga valente que quere coñecer mundo. 
Unha fábula sobre a importancia de ter unha mente  
aberta e sen prexuízos.. 

 

 

 

Las gafas azules 

Pablo Aranda(Autor) 

Alejandro Villén (Ilustrador) 

Ed. Anaya 

Fede é un rapaz moi curioso, e as súas preguntas non 
deixan de sorprender aos adultos. Un libro cheo de 
humor. 

  

 

As señoras cousas 

Helena Villar Janeiro (autora) 

Ed. Galaxia 

Poesía que establece diálogos con todo o que nos 
rodea: as zapatillas, a cama, o sol, o vento… 


