
QUE LEAN E SEXAN 
FELICES!  

BO NADAL ! 

Para papás e mamás: 

 BO  NADAL ! 

 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

CEIP VISTA ALEGRE 
Burela http://bibliotecaceipvistaalegre-

burela.blogspot.com/ 
 

Invitámoste a visitar o  Blog da  biblioteca 
de Libruxa: con fotos e cousiñas moi intere-
santes que se fan no noso colexio. 

Entra no noso BLOG 
 

O Equipo da Biblioteca do C.E.I.P  VISTA  
ALEGRE   de Burela 
deséxavos  a  tod@s  

 
QUE LEADES, 

QUE DISFRUTEDES, E 
BO NADAL!!!! 

“EL NO TAMBIÉN AYUDA A 
CRECER” 
Mª Jesús Älava Reyes 
 
Un método para entender como 
pensan e sinten os nenos e 
nenas,cales son os conflitos e 
as dificultades que xurden no 
seu crecimento e as súas vías 
para abordarlos. 

“EDUCAR SIN GRITAR” 
Guillermo Ballenato 
 
Para o autor, son básicos cin-
co pilares para a construción 
dunha educación positiva: o 
afecto e o recoñecimento; o 
diálogo, a escoita e a 
comprensión; a autoridade, 
aplicada con ecuanimidade; o 
sentido común e acoherencia; 
e respecto e os valores huma-
nos  

NADAL 2009 

Vaite logo meu ninín, 
marcha agora prá camiña 

que vai vir o Apalpador 
a palparche a barriguiña. 

“ A  fala fainos humáns; a lectura, civilizados ”  
David Olson 
 
“ P ara viaxar lonxe, non hai mellor nave que un 
libro ”  Emily Dickinson 
 
“ O  regalo dun libro, ademais de agasallo é un 
delicado eloxio ”  Anónimo 
 
“ O  que le moito e anda moito, ve moito e sabe 
moito ”  Miguel de Cervantes. 
 

http://leer.es/ : Espazo virtual de encontro para 

as familias e docentes…. 

 
Moita máis información no 
noso blog 



EDUCACIÓN INFANTIL 
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2º CICLO de Primaria 

 

 
3º CICLO de Primaria 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.E.I.P  VISTA  ALEGRE 

 
BURELA 

“MI PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO” 
Editorial  S.M. 
 
Este atlas diferente permite 
descubrir aos nenos e nenas 
as marabillas que garda a 
Terra. 

“CUENTOS EN VERSO PARA 
NIÑOS PERVERSOS” 
Roald Dahl 
 
 Adptacións de contos famosos 
escritas en verso e con moito 
humor. Tremendamente divertido. 

“COMO SON OS 
XOGOS OLÍMPICOS E 
PARALÍMPICOS DE 
VERÁN” 
Pepe Barreiro 
 
Para saber máis dos 
Xogos Olímpicos: espe-
cialidades deportivas, 
as súas regras, etc. 

ASTERIX NOS XOGOS OLÍMPI-
COS 
GOSCINNY 
 
Astérix, Obélix e Lunátix, carga-
dos da famosa poción máxica de 
Panorámix, compiten e irán pa-
sando todas as probas para dar 
unha boa lección ao César. 

“A MIÑA AMIGA 
´ESCURIDADE” 
Ella Burfoot 
 
Esta historia presenta a 
escuridade como a ami-
ga das nenas e nenos.  

“PIRULETA” 
Christine Nöstlinger 
 
A partires de agora chamarase Piru-
leta, pola súa afición ás piruletas 
verdes, que teñen un poder espe-
cial. 

“O ELEFANTE DUNHA SOA ORE-
LLA” 
X.H.Rivadulla Corcón 
 
Un elefante de peluche  sentía que 
todos os xoguetes eran preferidos 
polos rapaces e rapazas antes ca el 

SETE CASAS, SETE BRUXAS 
E UN OVO” 
Gloria Sánchez 
 
Sete bruxas espantosas que 
viven nunca árbore seca, en-
fréntanse por un príncipe e 
dende entón  fanse todas as 
maldades de que son capaces. 

“GENEALOGÍA DE UNA 
BRUJA” 
Ilustrado por Benjamin 
Lacombe e escrito en co-
laboración con Sébastien 
Perez. 
 
Non, este libro non é un 
libro. Nin sequera é un ál-
bum ilustrado. É unha xoia. 

AUTÉNTICAS  MARABILLAS  PARA TODAS 
AS IDADES, PARA TOD@S AQUEL@S QUE SE 
MERECEN UN BO AGASALLO 

“ÁLVARO E  ÁLVARO” 
Xosé Miranda 
 
Álvaro, un neno fraco, gafotas e 
despistado, nun día de excursión 
cos seus compañeiros de clase 
caeu nun furado da Cova do Rei 
Cintolo...Historia fantástica e 
inesquecible…. 

“O INCRIBLE NENO DEVO-
RADOR DE LIBROS” 
Oliver Jeffers, traducido por 
Laura Sáez coa colaboración de 
Óscar Villán 
 
Un libro para ler, reler, ollar, 
disfrutar... e comer! 


