
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                         “Onde viven os monstros”       
  Maurice Sendak  

                                    Editorial Kalandraka 

                                    A viaxe fantástica que  

                                    fai un neno castigado  

                                     sen cear no seu 

                                    cuarto, enfrentándose 

                                    aos seus medos. 

                                         

   
 

 educaciÓn infantil   primeiro ciclo  segundo ciclo 

”¡ Hombre do color!” 
Jérome Ruillier 
Editorial Juventud 
 
Un conto-poema de 
tradición oral 
africana contra as 
expresións racistas. 
 

“Crocodilo namorado” 
Daniela Kulot 
Kalandraka 

 
Dous personaxes que se 
namoran e forman una 

parella peculiar… 
   

“Ícaro” 
Federico Delicado 

Kalandraka 
Unha fermosa 
alegoría sobre a 
liberdade, gañadora 
do VII Premio 
Internacional de 
Compostela. 

“ O apalpador e a 
castaña máxica” 

Xoán G. 
Editorial Biblos 

Conto do personaxe 
mítico galego que baixa 
polo Nadal a levarlles 
os agasallos aos nenos. 

Se lle das a man a un libro...  quen sabe onde pode levarte? 

“ Números” 
 Leo Lionni 
 Kalandraka  

 
Os versos son unha 
suma do un ao dez, 

salpicadas de 
situacións cotiás. 

   
 “ Max e Lea” 
 Estefanía Padullés   
Hércules Edicións 
 
Max, un dinosaurio 
moi forte e moi 
grande, pola noite 
ten moito medo a 
escuridade. 

“ Oliver Twist” 
Juliette Saumandi 

          Baía Edicións 
Adaptación da famosa 

novela de Charles 
Dickens, un dos máis 
importantes novelistas 
da literatura universal. 

“ Non quero ser un 
polbo! “ 
Francesca Chessa 
Editorial OQO 
Un conto que nos ensina 
que a autoestima e a 
autenticidade serán o 
camiño da satisfacción 
para Octavio, o polvo. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Esmeraldina,  
a pequeña defunta” 
Ledicia Costas 
Edicións Xerais 

O Hotel Fantastique está 

no medio do Salvaxe Oeste. 

 Nas súas cociñas a pequeña 

 Esmeraldina é feliz, pero…   

      terceiro ciclo              ler cos teus fillos           biblioxuvencos 

                                       É divertido                                                                               

“La isla del 
tesoro” 

David Chauvel SM
A vida de Jim 

Hawkins da unha 
reviravolta o día 

que un vello pirata 
iracundo instálase 
na pousada do seu 

pai. 

“ Los Futbolísimos” 
Roberto Santiago 
SM 
 Fútbol e Misterio, trata 
con humor valores como a 
educación, o deporte, o 
traballo en equipo e a 
amizade. 

- 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. 
 
 

BoNadal !!! 

    Boletín Nadal 2016 

Agasállame cun libro por Nadal !!! 

Recomendacións de lectura para
@s alumn@s do CEIP Nosa Señora
de Xuvencos 


