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Para pais e nais 

  Los hombres que no 
amaban a las mujeres 

Stieg Larsson 

DESTINO 

 

 

 

 O xardín das pedras 
flotantes 

Manuel Lourenzo 

Premio XERAIS de novela 

 

 O neno do pixama 
de raias 

John Boyne 

KALANDRAKA 

 

 

 La elegancia del erizo 

Muriel Barbery 

SEIX BARRAL 

 

 

 Los cuentos del 
mundo del agua 

INTERMÓN OXFAM 



Oulembe, el zahorí 
Déu Prats. 

INTERMON OXFAM 

Acerca aos nenos á rea-
lidade dun pobo do sur 
do Sáhara e lles axuda a 
coñecer o valor da auga en rexións secas.  
 

O prodixio dos zapatos de cristal 
X.A. Neira Cruz 

Ed. GALAXIA 

Recreación musicada 
do conto da Cincenta. 

Inclúe CD  
  

Contos de Reis e Nadal 
M. Vázquez Freire. 

Ed XERAIS 

Sete contos para construír 
un mundo máis solidario e feliz.   

 

Ovos duros 
Marisa Núñez. Ed OQO 

Adaptación dun conto popu-
lar magrebí. 

Ola, familias: 

Dende a Biblioteca do noso 

cole queremos dexesarvos 

unhas felices festas e recor-

darvos que nesta época en 

que tantos agasallos damos e 

recibimos é bo que incluamos 

entre eles un libro 

Esperamos que esta pequena guía vos axude a 

elexir algúns dos títulos e desexamos que teñades 

tempo de ler e compartir estas lecturas con toda a 

familia, en especial cos vosos fillos e fillas. 

Bo Nadal! 

Chove nos versos 
A. García Teijeiro. 

Ed. XERAIS 

Poemario arredor da idea da 
chuvia, con ilustracións de 
Lázaro Enríquez, converten-
do ao libro nun álbum poe-

2º ciclo 
Educación 

Primaria  
A miña enciclopedia 
dos animais 

 

 

A miña enciclopedia da 
natureza 
Ed. SM XERME 

 

Descubrir a arte 
Denis Diderot. 
Ed. FAKTORIA K 
Este libro é unha festa para 
os ollos, un fascinante en-
contro con 18 obras de arte 

a través de todo o mundo. 

 

365 pingüinos 
Jean-Luc Fromental 

Ed. KÓKINOS 

Que farías se recibises un 
pingüín cada día durante un 
ano?  


