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Ergue o libro,  

sacude as páxinas  

por se caen os soños. 

Gonzalo Moure. 

3º CICLO 

DESCUBRIR A ARTE A TRAVÉS 

DO MUNDO. Caroline Des-

noëttes. Factoría K .                         

Percorrido polas principais cul-

turas dos cinco continentes me-

diante a beleza e variedade das 

súas creación artísticas. 

Dalí, píntame un soño .    

Libro ilustrado con reprodu-

ccións de 30 obras do artista, 

no que Montse Gisbert mos-

tra un percorrido pola vida e 

obra do pintor. 

Caderno de Animalista 

Editorial OQO               

Un paseo pola pintura do 

últimi século, revisitada 

con humor e ironía, desde 

unha perspectiva singular, 

o reino animal 

A PINTURA OUTRA 

FORMA DE LER. Recur-

sos multimedia para 

traballar a arte, elabora-

da na Bª López Ferreiro 

do CEIP de Cervo 

http://issuu.com/bibliolulu/docs/

a_pintura_recursos?mode=wind

ow&viewMode=doublePage 



ED. INFANTIL 

Ah! Editorial Kalandraca:                                   

Un clásico contemporáneo 

recuperado por Kalandraka 

no que cada lámina garda 

unha sorpresa. 

PEQUEÑO AZUL Y PEQUE-

ÑO AMARILLO. Leo Leonni,. 

Ed Kalandraka."Pequeño Azul 

vive con Mamá Azul y Papá azul 

y tiene muchos amigos, pero su 

mejor amigo es Pequeño Amari-

llo y con él juega al escondite y 

a la rueda rueda. Un día descu-

bren algo maravilloso después 

de abrazarse muy fuerte” 

DEVORAMOS PINTU-

RAS! Unha visita ao Mu-

seo de Arte Contemporá-

neo. Cristina Picazo. Ed. 

Blume.                                

A través dun xogo de intri-

ga, os lectores coñecerán os 

artistas de arte contem-

poráneos máis representa-

tivos do mundo 

1º CICLO 

O cadro máis bonito do mun-

do. Editorial Kalandraka:     

Para coñecer o punto de vista 

de Miró a través das peripecias 

de cinco salvaxes manchas de 

pintura, con moitas, moitas 

ganas de manchar. 

Gran libro dos retratos de 

animais Editorial OQO.  

Proponnos un xogo entre 

fantasía e realidade, unha 

particular galería, na que 

os animais teñen un prota-

gonismo ata agora desco-

ñecido na arte.        

CUÉNTAME UN CUADRO 

Quentin Blake. Ed. Serres                             

Antoloxía alfabética de vinte e 

seis cadros seleccionados do 

National Gallery de Lon-

dres. As pinturas elixidas com-

pleméntanse coas preguntas 

imaxinativas que os nenos 

adoitan facer sobre o que pui-

do ser a historia de cada ca-

2º CICLO 

Alexander Calder. Editorial 

Combel : Unha colección de 

libros que combinan a historia 

da arte con imaxes, espectacula-

res pop-ups e actividades diver-

tidas para descubrir o mundo da 

arte e as obras e os artistas máis 

recoñecidos de todos os tem-

TALLER ARTE DE PA-

PEL. Violeta Monreal. Ed 

Macmillan Crea preciosas 

ilustracións baseándote en 

cadros famosos. Só tes que 

resgar os papeis que están 

na caixa e seguir as sinxe-

las ilustracións no libro. 

Convértete nun artista! 

¡MIRA! La luz en el arte.. 

Ed Serres. A partir de 

cadros de grandes mestres 

da arte universal, Gillian 

Wolfe invítanos a descu-

brir o poder da luz na 

arte e as súas representa-

cións ao longo da historia. 


