
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP PLURILINGÜE LABACA 



 
Mariluz é unha avestruz moi peculiar, anímate a 

descubrilo neste libro! 
 

ISBN 978-8496788114 

 

Os protagonistas desta historia teñen distintas 
idades e pertencen a diferentes culturas, 
desprázanse en medios de comunicación 
individuais e colectivos: monopatín, bicicleta... 

 
 

ISBN 9788413430843 

Trátase dun libro para cantar, contar, 
mirar e xogar cos máis pequenos que 
aínda non comenzaron a ler. Un 
xogo de mans é o tema deste título 
que ao terminar o conto se pode 
escoitar con música. 

 

ISBN 9788491016908 

 
É un libro moi visual que ademais de dar a 
coñecer as diferentes partes do corpo, trata o 
tema da autoestima. 

 

ISBN 9788482895567 

 

Amosa os rituais do moitas familias á 
hora de acostar aos máis pequenos. 
 

ISBN 178-0694003617 

Pre-lectores 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



Un misterioso personaxe chegou á 
fraga. Axiña corre o rumor de que é o 
mesmísimo xenio da lámpada marabillosa, 
así que os habitantes do lugar deciden 
reunirse para facer unha listaxe de 
peticións. 

 
ISBN 8491216502 

 
Por que ás veces nos sentimos de mal humor, 
deprimidos, irascibles, frustrados...? Como 
podemos superar un mal día? Que facer si 
persisten estas emocións negativas? Non por 
iso somos monstruos! 

 

ISBN 978-84-123400-0-6 

Primeiros lectores 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Facer dedo» é unha historia disparatada, 
unha aventura chea de humor e situacións 
hilarantes que transcorre a bordo dun 
automóbil ao que se van incorporando 
peculiares pasaxeiros. Un texto rimado 
presenta a un surfista que se prepara para ir 
á praia coa súa táboa. 

 

ISBN 9788413430775 

 

I 
l 

Con esta serie de cómics podemos repasar 

estructuras gramaticais básicas do inglés a 
través de personaxes ubicados nun centro 
escolar. 

 

ISBN 1983442437 

 

Unha homenaxe a todas as avoas, un amor 
moi especial. Hai moitos formas de chamar ás 
nosas avoas: yaya, abu, amatxi, nona...Igual 
que hai avoas moi diferentes. 

 

ISBN 978-84-18054-31-0 



. Lectores autónomos 

ISBN 10:8468479543 

O protagonista deste libro sospeita duns misteriosos 
homes vestidos de negro e decide seguilos, 
convertíndose na testemuña dun crime... 

 

Esta historia está ambientada nunha granxa onde 
unha cría de porco ía ser sacrificada se a nosa 
protagonista non o impedira. 

 

 
ISBN 014136883 

 

Fedora está farta de que o abusón do cole se meta 

con ela, así que decide asustalo contándolle que o 

seu pai é un canibal. O Efebeí, un policía fóra de 

serviso por non facer nada ao dereito, inicia unha 

investigación... 

 

 

ISBN 9788491219873 

 

Un grupo de científicos xunguis descubre que a súa 
raza puido ter orixe na terra, nunha era moi remota, 
cando os dinosaurios dominaban o planeta. 
Acompaña a estes exploradores e aos seus amigos! 

 

ISBN 978-84-17424-02-2 

 

Tres bruxas que gobernan a súa cidade, temidas 
polos seus terroríficos feitizos están dispostas a 
atopar unha herdeira e por iso adestran a 
MALVARINA... 

 

ISBN 978-84-18304-66- 



 
 
 

Lectores expertos 
 

 
 

 

 
Xoel é un apaixonado dos dinosaurios. Durante a 
excrusión do cola ás Fragas do Eume está convencido 
de que descubrirá unha porta secreta que lle 
permetirá coñecer restos do Crestáceo. 

 

ISBN 978-84-1110-075-5 

Durante o duro inverno, nunha cidade do 
norte, un rapaz escapa da súa casa por mor do 
maltrato do seu padrastro. Atopa refuxio baixo 
unha tubería, preto das vías do tren. 

 

 

ISBN 9788468356105 

 
 

 
 

 

Unha aproximación, a través de 

imaxes e metáfora visuais, aos 
grandes misterios do universo. 

 

ISBN 978-84-08-19562-7 

Para Ben, os venres é o peor día da semana. 
Mentres os seus pais ven “Bailando coas 
estrelas, el ten que pasar a noite coa súa 
vellísima avoa, pero esta garda un auténtico 
tesouro... 

 

ISBN 8416884102 

James, tras a morte dos seus pais, vese 

na obriga de vivir coas súas cruéis tías, pero 
descubrirá un enorme melocotón que garda 
moitos misterios no seu interior... 

 

 
ISBN 979780141365459 



 

 

 

 

 

Bo verán, e non esquenzas ler no teu tempo de lecer! 


