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Mamá Cabra,  
Inclúe CD + DVD Karaoke 

“Ola, ola, ola!” 
Como cantan e bailan 
as cabras? As cabras 
sabias e simpáticas  
daranvos consellos e 
ritmos para ser 
optimistas! 
 

  
Colección Q son 
libro + CD  

“A nena e o grilo” 
 
Estas cancións 
aloumiñan os oídos, pero 
tamén contan historias.  

 
Manuel RivasEditorial 
KALANDRAKA 

 

“ Milu” 
 
É un texto conmovedor 
sobre o abandono e a 
soidade na infancia. Un 
fermoso libro cun final 
esperanzador. 

 

 

 

“La llave verde” 
O ogro ten  un dilema:  
como pasar ao outro lado 
da lagoa cunha barca 
pequena sen perder o seu 
botín: un lobo, unha nena 
e un pastel. 

  
 
 
Editorial Edelvives 

 

“A pastelaría de dona 
Remedios” é a máis 
famosa de toda a 
cidade. Pero o último 
xoves de cada  
mes... 

 

 
Agustín Fernández Paz 
Editorial  Edebé 

“Un cocodrilo bajo la 
cama”: 
A aparición dun crocodrilo 
baixo da cama converte a 
tranquila vida dun 
oficinista solitario nun 
contínuo sobresalto. O 
pobre home ten unha rara 
enfermidade: crocodrilitis 
aguda e... 
 

 

 
 

 
Roberto Mezquita 
Editorial OQO 

 

“A vella na botella” 
Unha  bruxa de pelo 
roxo, farta das queixas 
da súa veciña, decide 
un día lanzarlle un 
meigallo terrible e 
encerrala nunha 
botella: 
Carne de burro, carne 
de can, que te leve o 
furacán 

 
Geoffroy de Pennart 
Editorial CORIMBO 

“ El lobo sentimental” 
Lucas decidiu que xa era 
hora de deixar a casa 
dos seus pais e vivir a 
súa propia vida. 

 
 
Juan Farias  
Editorial KALANDRAKA 

“Galego á beira do 
mar”: 
Rapaz, Rapaciño, 
chamábanlle o 
Rapaciño. O nome pro- 
pio e máis os apelidos 
caéronlle por non 
usalos... O Rapaciño, 
para todos, era o fillo 
de Peixeira, o pai da 
Roxa, o avó do Pencas. 

“Pies para la princesa” 
A princesa perdeu os pes, 
e despois de levar unha 
berra do seu pai terá 
unha  xenial idea, porá 
un  interesante anuncio : 
¡Princesa contrata pes!   

Ivar Da Coll  
Editorial  Anaya   

 

“Qué asco de bichos” 
Nove historias en verso 
con desbordante 
imaxinación. Nelas os 
animais enfrentaranse   
ás persoas para  poder 
sobrevivir. 

 
Roald  Dahl 
Alfaguara infantil   

“Taller de corazóns”  
Conta a historia dun 
artesano moi especial xa 
que Matías repara 
corazóns dañados.  

 
Arturo Abad e Gabriel 
Pacheco 
OQO editora 



 

 
 
VV.AA-Ed.Media Vaca 

 
“Vinteunha veces 
Caperucita roja”  
Vinteunha historias distin-
tas que utilizan como 
punto de partida o conto 
clásico de Perrault. 

“El hombre que 
plantaba árboles” 
Conta a historia dun 
pastor que con vonta-
de e esforzo converte 
unha terra infértil e a-
bandoada nun mara-
billoso verxel. 

 
Jean Giono 
Duomo ediciones 

 
 
Gianni Rodari 
Editorial La Galera 

“Las aventuras de Tonino 
el invisible” 
De súpeto Tonino un 
rapaz de dez anos fíxose 
invisible e cantidade de 
travesuras corrían pola 
súa cabeza. 

“ O raio veloz” 
Adrián comeza a tra- 
ballar de mensaxeiro 
en Raio veloz e desco-
bre a súa auténtica 
vocación 

 
Agustlín Fdz.Paz 
Editorial OXFORD 

En www.issuu.com escribir  na búsqueda: 

1- Paco Papán e lerás a vida de Paco 

Papán que pasaba o día asubiando e 

non facía cousa con xeito nin 

dereito. 

2- La cebra Camila  e lerás  o que lle 

aconteceu a Camila o día que saiu de 

casa sen calzóns e sen tirantes. 

 

En youtube.com escribir na búsqueda :  

    1- El topo que quería saber quien se 

había  hecho aquello en su cabeza, para ler 

o conto. 

   2- Lobo feroz para ler e cantar a canción 

   do conto. 

 

            Visítame! 
 

 

 
www.leocadiacarnota.blogspot.com 
 

 

 

                

 

"Estamos habitados por libros e por  

amigos". Daniel Pennac, maestro e escri-  

tor francés.  

 
“ Fora do can, un libro é probable-
mente o mellor amigo do home, e 
dentro do can probablemente estea 
demasiado escuro para ler”. 
 
Groucho Marx, actor humorista estadouni- 
Dense.             
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