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Equipo de Dinamización Linguística 

Cocido sinfónico 

Os tres TENedORES 
Ed. Galaxia 

Cocido preparado con mu-

sica de primeira calidade e 

diversión a tope. 

Pitusa Semifusa 

Autora: Olga Brañas 
Ed. Galaxia 

Cancións nas que par-

ticipan os músicos 

máis importantes de 

Galicia 

Unha viaxe polo mundo 
 
Autor: As Maimiñas 
Ed. Galaxia 

Se sabes cantar e bailar… es-

tás listo para viaxar! 
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Excelente colección da 

editorial OUVIRMOS que 

xa conta con 10 títulos 

• Sobremesas 

• Arroces 

• Peixes 

• Menús para  

• Bocadillos e sánd-

wiches 

• Pastas e pizzas 

• Chocolates 

• Carnes 

• Pratos do mundo 

• Xeados 

Todos pensados para que 

os poidan elaborar nenos 

e nenas. 

 

Para lectores a partir de 10 

anos que combina a banda de-

señada coa novela. 

Aventuras, intriga, viaxes… 

Os dous primeiros títulos :  

• Formig4s. Misión París  

• Forimg4s. Misión New 

York 

Autores: Andrés Meixide & Pere 

Tobaruela 

Ed. Xerais 



Para cantar: 

Libros, xogos e discos para agasallar: 

Volvemos achegarvos un feixe de músi-

ca para cantar xuntos. Este ano a pro-

ducción musical galega foi grande  e de 

calidade. Temos, entre outros, un disco 

de arrolos: porque nos contou un paxa-

riño que os bebés gustan moito de que 

lles canten! 

 

Tamén traemos xogos de mesa, libros 

de cociña… e ate un curso de ingles 

protagonizado polos Bolechas. 

 

En suma: materiais que consideramos  

coa calidade suficiente para que as SS. 

MM. os Reis Magos, ou Papá Noel,  re-

paren neles e se decidan a deixarllos aos 

nenos e nenas coma agasallo  sorpresa. 

 

Cociñar, xogar  e cantar...  

Felices vacacións  

en familia! 

Estación Nadal 
 
Autor: Mamá Cabra 
Ed. Galaxia 

 

  

Non hai berce coma o colo 
 
Arrolos tradicionais 
Autor: VV.AA 
Ed. Kalandraka 

 

  

Lucecús 
 
Para moi pequerrechos/as  
Autor: Pirilampo 
Ed. Galaxia 

 

  

Bicos de música 
 
Autor: Mamá Cabra 
Ed. Galaxia 
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Peregrinus 
 
Xogo de mesa 
Ed. Galileonenos 

 

Xabarín: escola de es-
critura 
 
Xogo para preescritores 
Ed. Galileonenos 

 

Galicia 
 
Crebacabezas 
Ed. Galileonenos 

 

Os Bolechas: curso de 
inglés 
 
Pepe Carreiro 
Ed: TVG 

 

Para xogar: 


