
FIZ,nº 1 

Ed. Retranca 

Revista de banda de-
señada pensada para 
nenas e nenos de 7 a 
107 anos. 

ARROLOS DE SALITRE 

Guillermo Fernández, 

Xabier DíazEditora: Mú-

sicas de Salitre  

Guillerme Fernández e 

Xabier Díaz, membros 

de Berrogüetto, editan 

este disco composto por 

once cancións, no que 

recollen nanas tradicio-

nais e outras de nova 

creación. 

SOLDADIÑO  DE CHUMBO. Ed. Galaxia 

DVD que contén a curtametraxe de anima-

ción con plastilina. Achega o conto de 

H.C.Andersen e a música sinfónica a través 

da técnica stop motion. 

BIBLIOTECA  

CEIP DE CERVO 

 
http://bibliocervo.blogspot.com 

Para todos 

DESCUBRIR A ARTE a través 
do mundo.Caroline Desnoëtte.  

F a c t o r í a  K  d e  L i b r o s .  
Este libro é -dende o comezo- unha 
festa para os ollos, un fascinante en-
contro con 18 obras de arte a través 
de todo o mundo. 

MEMORIAS DUN NENO LA-
BREGO. 

Neira Vilas. Ed O castro. 

"Eu son Balbino. Un rapaz de 
aldea. Coma quen di, un nin-
guén. E ademais, pobre".  

CELTIC ROOTS. 
AAVV. Editora Pai Mú-
sica. 

Recolle temas da mú-
sica tradicional galega 
e irlandesa interpreta-
da por nenas e nenos. 

 

LIBROS, CAMIÑOS E 
DÍAS DAN AO HOME 

SABIDURÍA 

VERÁN 2011 



Para os máis grandiños Para os pequeniños 

O MEU COFRE DOS ANIMAIS. 

Editions Auzou, Chistopne Boncens. Ed 
Baía 

 
Composto por catro libros:Os animais de 
compañía, Os animais da granxa, Os bebés 
animais, Os animais da sabana. 

ABRACADABRA, QUE 
TU CUERPO SE ABRA! 

Jennie Maizels,William 
Petty. Ed.MACMILLAN  

Cun emocionante xogo de 
acuñados, este libro invita 
a asomarse dentro do cor-
po humano e comprobar 
como funcionan os seus 
diferentes órganos.  

MACARRÓN DE NARI-
CES 

Xoán Babarro. Ed. 
Xerais 

No pazo de Narices hai 
moito tempo naceu un 
príncipe moi chorón e 
moi mal comellón, que 
acababa coa paciencia 
do máis pintado.  

TI NON XOGAS! 

Silvestre Gómez Xurxo. 

Ed. Xerais 

Suso está aburrido e amo-
lado porque cando quería 
xogar Róber chimpoulle: 
—Ti non xogas!  

ONDE VAN OS BEBÉS? 

Elzbieta. Ed Kalandraka 

É  unha tenra e entraña-
ble reflexión sobre os pri-
meiros anos da nenez 
dende o punto de vista 
daqueles xoguetes que 
nos acompañaron na eta-
pa inicial da vida e do cre-
cemento 

MARÍA. María Corleo-
ne.Col. Miroscopio.Ed. 
Everest. 

Colección inspirada na idea 
de que «os nenos a as ne-
nas, a diferenza dos adul-
tos, non teñen ningún medo 
a mergullarse nos interro-
gantes e móvense entre 
eles como no seu elemento 
natural». 

MAXIA 

Charo Pita& Madalena  Matoso. Ed OQO 

De súpeto, o bebé botouse a chorar. Óscar 
arrolouno, colleuno no colo… pero non 
acougaba. Cantoulle unha nana, paseouno 
pola casa… Non serviu para nada!  

O MEU GATO É UN 
POETA. 

Fran Alonso. Ed. Xerais 

Libro que pretende trans-
mitir a poesía dun xeito 
lúdico, divertido e, sobre 
todo, accesible para os 
lectores e lectoras 


