A NOSA BIBLIOTECA
ESCOLAR
GUÍA DE LECTURA

Esta GUÍA recolle algunhas lecturas que cada un
dos equipos de ciclo considera axeitadas para o
seu alumnado, partindo do feito de que estas datas
son boas para que todos xuntos intentemos fomentar o gusto polos contos e lendas fantásticas ….

“A lectura é coma o alimento: O
proveito non está en proporción do
que se come senón do que se dixire.”
Jaime Balmes

“A lectura é para a intelixencia o
que o exercicio é para o corpo.”

GUÍA DE LECTURAS
RECOMENDADAS
PARA AS VACACIÓNS
DO NADAL 2007

Richard Steele

“A lectura é para mín algo así
como a varanda do balcón.”
Nuria Espert

Este é o 3º ano que o noso centro se atopa dentro
do Plan de Mellora de Bibliotecas

Escolares

BO NADAL !

(PLAMBE) .

COLABORA CO SEU OBXECTIVO DE
ANIMAR Á LECTURA!

RECORDADE QUE UN LIBRO SEMPRE É UN BO
AGASALLO….

www.guiadeljuguete.com
( Páxina interesante con información sobre os xogos máis
axeitados a cada idade. …)

A nosa WEB na Rede de Bibliotecas:

www.opacmeiga.rbgalicia.org
(Ceip Vista Alegre)

Páxina WEB do centro:

http://centros.edu.xunta.es/ceipvistaalegre
Máis información en :
http://www.plec.es/experiencias.php
(Proxecto de Lectura para Centros Escolares)
do Servicio de Orientación da Lectura:
http://www.sol-e.com

CEIP VISTA ALEGRE
Burela

CURSO 2007-2008

QUE LEAN E SEXAN
FELICES!

PRIMEIRO CICLO

LECTURAS RECOMENDADAS
EDUCACIÓN INFANTIL

“GUIÑOS EL DRAGÓN”
Autor: Asunción Lissón
Col. Poquito a poco. Ed. La Galera
ARGUMENTO: Un dragón tenía un objetivo,
secuestrar una princesa, pero descubrieron la
manera de asustarlo, con música y cantando.

“UNHA PANTASMA CON ASMA”
Autor: Carmen Gil

“ANIMAIS FANTÁSTICOS”
Autor: José Jorge Letria
Ed. Kalandraka
ARGUMENTO: Hai animais verdadeiros, reais, e
outros fantásticos ou marabillosos que naceron da
imaxinación humana, que pasaron a ocupar un espacio nos contos e lendas tradicionais, alimentando
a sede de fantasía de nenos e adultos.
“ HÉRCULES E XERIÓN”
Autor: Manuel Almofrei
Ed. Baía Edicións
ARGUMENTO: Recreación libre da lenda
tradicional que narra a estadía de Hércules na Galiza, o seu enfrontamento con Xerión e a
construción dunha torre que servise de recordo da
súa victoria e alumase as viaxes dos navegantes.

Col. Demademora. Ed. Kalandraka
ARGUMENTO: Unha pantasma pensa que
está enferma, cando o que ten realmente é
un problema de saudade. Para solucionar o
seu problema recoméndanlle un lugar onde
vai estar acompañada e nunca máis vai sentirse mal.

“ ONDE VIVEN OS MONSTROS”
Autor: Maurice Sendak
Ed. Kalandraka
ARGUMENTO: Cerca de nós pode
haber un mundo máxico onde, lonxe da rutina da
vida diaria, aínda vivan os monstros.

SEGUNDO CICLO
“CHIBOS CHIBÓNS”

“CONTOS PARA MANUELA”

Autor: Olalla González Paz

Autor: Mario Pereira

Editorial Kalandraka
ARGUMENTO: Tres chibos (grande, mediano
e pequeno) artimañan a maneira de desfacerse dun trasno.

Ed. Alfaguara- Obradoiro
ARGUMENTO: Contos que falan do iglú que
quere marchar aos países quentes, do grilo
que devece por unha escada de cristal, do
mirasol que non mira para o sol, do peixe
atrapado nunha foto...Son historias que están esperando, porque “o xeito de sementar
contos é contalos”.

“BELTRÁN EN EL BOSQUE”
Autor: Concha López & Rafael Salmerón
Ed. Planeta-Oxford
ARGUMENTO: El erizo Beltrán se
despidió de su madre y sus amigos
para comenzar una emocionante aventura en
el bosque, un lugar desconocido donde viven
sombras sin dueño y misteriosos personajes.
“A VIAXE DO VENTO PEQUENO”
Autor:Concha López & Carmelo Salmerón
Ed. Everest Galicia
ARGUMENTO: Cando sexa grande,
o Vento Pequeno quere ser un vento
importante, pero non sabe que oficio escoller. Para resolver estas dúbidas, o Vento
Pequeno decide facer unha viaxe e coñecer
as diferentes funcións que un vento pode
desempeñar na Natureza….

TERCEIRO CICLO
“UN BRUJO DE SEGUNDA”

Autor: Joles Sennell - Ed. Anaya
ARGUMENTO: Relatos sobre la creación
de mundos mitológicos y seres fantásticos. El protagonista fabrica una máquina
para ver el futuro….
“ÁLVARO E ÁLVARO”

Autor: Xosé Miranda –Ed. Xerais
ARGUMENTO: Álvaro, un neno fraco,
gafotas e despistado, nun día de excursión cos seus compañeiros de clase
caeu nun furado da Cova do Rei Cintolo...Historia fantástica e inesquecible….
“FEITIZO”
Autor: Xosé Miranda - Ed. Xerais
ARGUMENTO: Marta ten un nai bruxa.
O malo é que as nais bruxas queren
que as súas fillas tamén o sexan e iso
sí que a Marta non lle gusta nadiña……...

