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3º CICLO 

 

Caderno de Animalista 

Editorial OQO 

 

 

 

Dalí, píntame un soño : 
Libro ilustrado con repro-
duccións de 30 obras do  
artista, no que Montse Gis-
bert mostra un percorrido 
pola vida e obra do  
pintor. 

Colección Descubri-
mos aos músicos de 
Editorial Combel. Un  
breve percorrido pola 
historia e infancia de 
cada un dos  
compositores, cun CD 
con algúns fragmentos 
das súas obras:  
Mozart,Vivaldi, Bee-
thoven, Bach, Chopin. 

 

O ELIXIR DO AMOR. 

Editorial kalandraka. 

Con CD. 

 



E. INFANTIL 1º CICLO 2º CICLO 

Ah! Editorial Kalandra-

ca: Un clásico contemporá-

neo recuperado por Kalan-

draka no que cada lámina 

garda unha sorpresa.  

 

 

Colección Carlota, unha 
serie de libros sobre arte 
para nen@s nos que a 
súa protagonista, Carlo-
ta, introdúcenos en dis-
tintos museos do mundo. 
Foi gañadora do pres-
tixioso premio New York 
Award.  

Bemol Pispante é un 
rato que ama a 
música, por iso  
vive dentro dun pia-
no.As súas aventu-
ras nárranse en 
dous libros con CD 
interactivo da edito-
rial Sete Leguas. 

Contos en Can-
tos . Versión mu-
sicalizada 
dalgúns dos li-
bros da editorial  
OQO. 

 

Colección Pasearte de SM: 
Unha colección moi variada 
pensada para introducir aos  
máis pequenos no mundo da 
arte: 

O cadro máis bonito do 
mundo. Editorial Kalan-
draka: Para coñecer o 
punto de vista  de Miro 
a través das peripecias 
de cinco salvaxes man-
chas de pintura, con 
moitas, moitas ganas 
de manchar. 

Colección Sondeconto .Editorial Kalan-
draka: Cinco volumes cunha narración  
musicalizada en cada un deles. 

 

 

Gran libro dos retratos 

de animais Editorial 

OQO 

 

 

 

 

Mozart. A frauta máxi-

ca. Contén un CD con 

fragmentos da obra 

musical. 

Alexander Calder Edito-
rial Combel : Unha co-
lección de libros  que 
combinan a historia da 
arte con imaxes, espec-
taculares pop-ups e 
actividades divertidas 
para descubrir o mundo 
da arte e as obras e os 
artistas máis recoñeci-
dos de todos os tem-
pos. 

Colección Stra-
doVarius 
(Edicións Aljibe)  
Strado un vello 
violinista atopa 
a Varius , un 
violín. Fanse 
inseparables e 
viven unha infi-
nidade de aven-
turas. 


