
3º CICLO 

Es Navidad, Stilton ! 

 

Geronimo Stilton 
Todo parecía listo para a cea de nadal en  familia 

En cambio, pobre de mín, qué Noiteboa tan incrible 

me esperaba!  Recollín centos de miles de queisiños  ó 

chocolate, un tráiler aplastoume a cola, e  a miña casa 

chea de lume.  Pero ,cantos roedores me axudaron! 

A chave da Atlántida 
 

Anxo Fariña 

Os científicos do «Proxecto Prometeo» 

crearon A-cero, un ser humano artificial. 

Un proxecto científico que os bioenxeñeiros 

da empresa Biomorph desenvolveron a partir 

duns pergamiños atopados cando indagaban 

sobre a cidade asolagada da Atlántida. 

A fuxida de A-cero e o seu encontro 

con Eva e o seu tío Fran desencadeará 

a busca da chave que permita entrar na 

Atlántida, unha civilización á que semella 

poder accederse dende as illas Cíes. 

Diario de Grez 
 

Atrapados en la nieva! 

Greg Heffley está en apuros. Alguen  causou desper-

fectos no cole, e Greg é  o principal sospeitoso. Aínda 

que, por unha vez, é inocente… ou algo semellante. 

Parece que a policía anda tras a pista de Greg, pero 

unha tormenta de neve inesperada deixa encerrada á  

familia Heffley en casa. Greg sabe que cando a neve 

se   derrita  tocaralle dar explicaciones, pero… hai 

algún castigo peor que quedarse atrapado na casa coa  

familia en vacacións? 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

A que sabe a lúa? 

Michael Grejniec (ilustración) 
Carmen Barreiro (tradución) Un libro tan redon-

do e saboroso como a lúa chea. Os animais da 

selva mostrarannos que as cousas compartidas 

sempre saben moito mellor.  

Sacapenas 

Anthony Browne (ilustración) 
Chema Heras e Pilar Martínez (tradución) 

Os sombreiros, os zapatos, as nubes, a 

chuvia, os páxaros xigantes... Bieito vive 

amolado polos seus temores, pero a súa 

avoa ten unha solución. O segredo está 

nuns bonecos orixinarios de terras lonxa-

nas.  

Gatito y la nieve 

 
Joel  Franz  Rosell 

Constanze  V. KIitzing 

 Brancos como a neve , negros coma o 

carbón. A amizade entre Gatiño e Coe-

lliña é o paradigma da integración en-

tre dúas especies que, como as persoas, 

poden ser iguais pero diferentes. 
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Rosa Caramelo 

Adela Turín (texto) 

Nella Bosnia (ilustración) 
Aillada nun xardín, Margarida é a única elefanta 

do grupo incapaz de conseguir que a súa pel 

sexa de cor rosa caramelo. Cando os seus proxe-

nitores desisten de impoñerlle ese aspecto, por 

fin poderá descubrir o significado da liberdade e 

abrirlle o camiño da igualdade ás súas compa-

ñeiras.  

    
Un can e un gato 
 

Paula Carbonell & Chené Gómez 

Na idade infantil é moi común vivir conflitos ntre 

amigos e frustracións derivadas das 

relacións. Do mesmo xeito que sucede co can e o 

gato, as  emocións van acompañadas de reaccións 

e expresións do corpo. 
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No corazón do bosque 

 

Agustín Fernández Paz 
Raquel e os seus compañeiros de clase foron de excursión 

aos bosques do río Eume. Alí pasaron un día marabilloso. 

Explorando as ruínas dun mosteiro abandonado, e adentrán-

dose no bosque para coller castañas. Cando regresou, Raquel 

contoulles aos seus pais as ws, efoise para a cama. Entón 

escoitou uns ruídos que procedían da súa mochila, descu-

brindo que alí había un homiño diminuto. Un trasno chama-

do Derdrín, que se agochara para pasar o inverno cos homes, 

pois os seus compañeiros desapareceran. 

 


