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RIBADAVIA 

O valente coello que 

quixo soñar. 

Ed. Nova Galicia Ediciións 

Unha historia na que o 

valor, a fe nun mesmo 

son os verdadeiros pro-

tagonistas. 

Despois da chuvia 

Ed. Kalandraka 

O valor da solidariedade, 

o afán de superación e a 

procura da felicidade in-

material están presentes 

neste libro. 

Canta o cuco 

Ed. Galaxia 

Libro disco grazas ao 

que os máis cativos 

achegaranse á figura 

de Manuel María... 

La princesa Augusta 

no quiere  ir al cole-

gio porque se asusta 

Ed. Fortuna 

Diversión e axuda a 

través dun conto é 

un terapiconto. Co-

lección  que inclúe 

guías e consellos 

para pais e titores. 

O avó de Zulaimar 

Edi. OQO 

Zulaimar non tiña avó. 

Pero todas as amigas ti-

ñan un…. 

1º e 2º CURSO E.P. 

Quen pode vencer o 

vento? 

Edit. OQO 

Hai moito tempo os se-

res humanos vivían en 

poboados e cultivaban a 

terra …. 

Cantarolas 

Edit. Kalandraka 

Xosé Neira Vilas e 

Anisia Miranda. 

Poemas musicados 

que evocan os cam-

pos, o bulir da fau-

na dos bosques e 

dos ríos, e avida 

cotiá da infancia no 

medio rural. 



Cores 

Ed. Kalandraka 

Achegamento dos máis 

cativos ao ritmo e a ri-

ma con versos sinxelos 

e cromáticos... 

¿Quién es? ¡Cuidado! 

Ed. Combel 

Unha noite de lúa chea, 

un camiño polo bosque e 

unha misión para un pe-

queño ratiño: levar un 

cesto de comida á súa 

avoa... 

O monstro de cores 

Anna Llenas 

Edit. Flamboyant 

O monstro de cores non 

sabe o que lle pasa. Está 

feito un lío coas emocións 

e ... 

Así es mi corazón 

Edit. Bruño 

Un precioso homenaxe ás 

emocións e aos senti-

mentos dos nenos para 

que os recoñezan en to-

das as súas formas e co-

res... 

Salvaje 

Edit. Libros del zorro 

rojo 

Historia dunha nena que 

vive feliz na natureza, 

onde os osos ensináron-

lle a comer, os paxaros 

a falar,... 

Don caballito de mar 

Ed. Kókinos 

A maioría dos peixes, un-

ha vez que a nai expulsou 

os ovos e o pai os fecun-

da, abandonaos a súa sor-

te, pero hai excepcións…. 
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ED. INFANTIL 

A mellor sopa do mundo 

OQO 

Nun lugar escondido do 

bosque, unha pequena ca-

bana tiña a luz acendida. 

Pola cheminea saía fume... 

Vamos a la nieve 

Edit. Edelvives 

Libro de observación e 

emocións para diver-

tirse aprendendo. 

Ricitos de oro 

Edit. Combel 

O mundo máxico de Rici-

tos de Oro e os tres osos 

nun libro carrusel con per-

sonaxes de quita e pon, 

solapas para levantar e 

cousas escondidas ... 

Submarino 

Editorial Combel 

Divertida historia en pop-

up para que os nenos 

descubran a estes simpá-

ticos personaxes dun xei-

to diferente... 

Onde viven as fadas? 

Editorial Xerais 

Este libro é moi especial: 

pódese ler ás escuras. Se 

o poñedes aberto baixo 

un foco de luz e despois 

apagades, as páxinas ilu-

minaranse dunha maneira 

misteriosa ... 


