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“A CASA DA LUZ”

Xabier P. Docampo

Ed. Xerais

Alicia é unha rapaza trastísima 
de moi bo corazón...

“HISTORIA DA LINGUA 
GALEGA”

Pepe Carreiro

Editorial A Nosa Terra

É curioso pero en Galicia non 
se falou sempre galego...

Orfo de nai vivirá as súas 
aventuras con Jim, un es-
cravo fuxitivo negro. 
(Clásico imprescindible 
adaptado)

“O TOLO DA RÍA”

Xoán Farias

Ed. Edelvives

"O tolo da ría facía trocos, cam-
biaba peixe por molete de pan. 
A outra parte sempre cría saír 
gañando, nunca pensaba que o 
tolo daba o que lle sobraba a 
cambio do que lle facía falta".



INFANTIL 1º CICLO 2º CICLO
“As historias da avoa 

CATARINA”

Inaki Zubeldia

Editorial Kalandraka

“OH, AS CORES!!”

Jorge Luján

Editorial Kalandraka

“NICOLÁS VA DE COMPRAS” e “NICOLÁS 
COCINA SIN FUEGO”

Bata

Ed. Kalandraka

Colección creada para achegar a lectura a persoas 
con necesidades educativas especiais.

“ALGÚNS NENOS, TRES CANS E 
MÁIS COUSAS”

Xoán Farias

Editorial Oxford University Press

“EL LIBRO DE LA SELVA”

Rudyard Kippling

Editorial Almadraba

Narra  a vida e as aventuras de 
Mowgli.

Esta colección recolle adaptacións 
de grandes clásicos.

Hai moito, moito tempo, nun prado 
da montaña, vivía unha vella ciga-
rra. Chamábase Caterina e era moi 
charlatana. Todos os días sen fal-
ta contaba aos seus vecinos histo-
rias antigas...

Fixérona de pedra e madeira 
pero, co paso do tempo, as súas 
fiestras comezaron a ver…

A través de nove historias conse-
gue que o lector vaia máis alá e 
descubra a mensaxe agochada en-
tre as liñas.

“LA CASA”

J. Patrick Lewis

Editorial Kalandraka

“MEMORIAS DUN RÍO”

Antón Cortizas

Editorial SM

A partir dun manuscrito atopado nas 
escamas dun vello salmón coñecemos 
as memorias do río Runxidoiro e os 
seres que o habitan.

O beixe adormiñou na area 
de tanto que o arrolou a ma-
rea.

“Este MONSTRUO me sue-
na”

Gabriela Keselman Porter

La Galera, S.A.

Eugenio é un neno que está 
xogando cando se lle aparece un 
monstro. Pero non lle ten medo 
e está disposto a zámpalo.. 

“LA ARDILLA MIEDOSA”

Mélanie Watt

Ed. Almadraba

Érase unha vez un esquío con 
medo que nunca se alonxabado 
seu carballo porque temía aos 
perigos do exterior

“LEOS”

Peter H. Reynolds

Editorial RBA Libros

Leo ten moito que facer e moi 
pouco tempo. Se houbese dous 
coma el, ou tres, ou catro, ou 
incluso máis...


