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Maruxa 

Ed. OQO 

Maruxa e Pepiño vivían 

na aldea. Maruxa cosía, 

barría e labraba. Benito 

cantaba, folgaba e dur-

mía. 

A cociñeira do rei 

Ed. OQO 

O rei tiña unha pena co-

mo unha nube negra, 

que non o deixaba pen-

sar... 

Brinca Vai 

Ed. Kalandraka 

Libro disco con doce 

cancións para doce 

meses….. 

Marcopola. Dragoneta 

Ed. Xerais 

Por fin o alquimista Bris-

govius deu coa apócema 

máxica, que fará da mal-

vada Demoneta un ser 

invencible capaz de voar 

e cuspir lume pola boca... 

Té, chocolate, café 

Edi. Golfiños 

Libro cd con cantigas de 

moitos estilos diferentes. 

1º e 2º CURSO E.P. 

Na cociña de noite 

Edit. Kalandraka 

Relato ambientado nunha 

pastelaría de Nova York... 

A nai da nai da miña mamá 

Hércules Ediciones 

Conto que amosa dúas visións da vida ben distintas,  

o punto de vista dunha meniña que está empezando 

a súa vida e por outro lado, o da súa bisavoa, que 

está chegando ao remate da súa. 



Tío Lobo 

Ed. Kalandraka 

Unha proposta desenfa-

dada cun estilo lumino-

so e brillantes xogos 

visuais que sorpren-

derán aos lectores. 

La pequeña Amelia se 

hace mayor 

Ed. Combel 

Amelia propónnos un 

paseo polo seu mundo, 

onde todo é moi, moi 

grande. 

Quen é ese becho? 

Carmen Keralt 

Edit. Kalandraka 

Unha fauna diminuta habita 

neste conto, onde o lector 

convértese nun personaxe 

máis. 

A viaxe das bolboretas 

Paula Carbonell 

OQO editora 

Don vermiño propuxéra-

se percorrer os 5 metros 

que separaban a la-

ranxeira do limoeiro... 

Gatuxo 

Magín Blanco, Fol músi-

ca 

Libro-disco de cancións 

alegres e pegadizas 

orientadas para nenos 

My nose 

Ed. Combel 

Libro para familiarizase co 

inglés e aprender palabras 

e expresións básicas. 

Non esquezas visitar o noso blog: 

www.biblioaxoaninarosalia.blogspot.com.es 

ED. INFANTIL 

O soño de Esther 

Miguel Ángel Alonso 

Nova Galicia Edicións 

Neste libro os nenos/as 

achéganse ás vogais, aos 

números, aos puntos car-

dinais a través dunha fer-

mosa historia. 

Do berce a lúa: Piñei-

ro, zapato, violín 

Edit. Kalandraka 

Libros de cartón duro 

que axudan a educar o 

ollo e adozar o oído. 

Non hai colo coma o 

berce 

Edit. Kalandraka 

Libro disco de arrolos tra-

dicionais, xoias melódicas 

do noso patrimonio oral e 

musical. 

Estacion  Nadal 

Mamá Cabra, Galaxia 

Carta que lle envían aos 

Reis Magos pedindo máis 

tempo de recreo ou que 

os papás teñan máis tem-

po para pasar  cos nenos 

na casa. 

Xiqui xoque, fiú, fiú 

María Fumaça 

Editorial Galaxia 

Apetéceche subir con Ruí, 

con Uxía e con toda a fa-

milia Fumaça para cantar 

e bailar…. 


