
PRELECTORES
Niños y niñas del mundo. Patricia Geis 
Conti. Ed. Combel. Os nenos e nenas 
destes contos veñen de moitos lugares 
do mundo. 
Niña bonita.Ana M. Machado. Ed. Ekaré. 
Un fermoso álbum sobre unha nena 
negrita.
Colección “O pequeno pigmeo”.Cyril 
Hahn. Ed.Tambre. Bumba e os seus 
amigos, animais da sabana.

PRIMEIROS LECTORES (1º ciclo)

El color de la arena. Elena O'Callaghan i 
Duch. Ed. Edelvives. Un neno árabe que 
conta a súa vida nun campamento de 
refuxiados.

Afondando no tema da interculturalidade que este 
ano estamos a traballar, para este tempo de lecer, 
propoñemos historias que nos axuden a comprender 
mellor ás persoas doutros lugares do mundo. A 
través destes contos coñeceremos como viven, pensa 
e senten e atoparemos que non son tan diferentes a 
nós.

BIBLIOTECA DO CEIP A RAMALLOSA
V BOLETÍN INFORMATIVO.

PASCUA 2008

OUTRAS XENTES,
 OUTROS POBOS

Africanos, árabes, chineses,  
hindús,..

 Historias nun mundo 
diverso.
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LECTORES AUTÓNOMOS (2º ciclo)

Medhi y las lunas del zoo. Gabriel Janer Manila. Ed. 
Edebé. A historia da adaptación dun 
rapaz chegado do deserto nun bote.
Regreso a África. Valérie Dayre. Ed. 
Alfaguara. Un rapaz que soña con 
mercar unha xirafa de peluche que 
lle recorda á terra do seu pai, un 
inmigrante que foi devolto ao seu 
país de orixe en África.
El amigo indio. Jean Touvet. Ed. 
Edebé. A historia dun rapaz que vive 
cerca dunha reserva de indios 
americanos.

Witika, la hija de los leones. Blanca 
Álvarez. Ed. Destino. A heroica 
aventura dunha nena africana que 
atopa unha leona ferida.
Cada casa es diferente. Emma 
Damon. Ed. Intermón Oxfam. Para 
coñecer como viven as xentes 
doutros lugares do mundo.
Toño se queda solo. Thierry Lenain. 
Ed. Edelvives. Toño rexeita aos 
compañeiros que son diferentes pero 
ao fin...

Su-Lin, la niña abandonada. Luisa Villar 
Liébana. Ed. Pearson. A historia conta o 
drama das nenas chinesas rexeitadas pola 
familia. 
Siete noches con Paula. P. Zubizarreta. Ed. 
Edebé.

LECTORES EXPERTOS (3º ciclo)
A flor da cerdeira. Ed. Árbore- Galaxia. 
Escolma de lendas populares do Xapón.
Dende o Himalaia a Ceilán. Darío X. 
Cabana. Ed. Árbore- Galaxia. Lendas 
hindús.
Este pícaro mundo. Ana M. Shua. Ed. 
Anaya. Dezaseis divetidos relatos que nos 
descobren que tódolos pobos teñen os seus 
pícaros.
La canción de Amina.Sigrid Heuck. Ed.SM. 

A relación imposible entre unha filla dunha tribu bereber 
e un fillo dunha tribo nómada en Marrocos.
Si un león te pregunta la hora. Hermann Schulz. Ed. 
Edelvives. Unha historia ambientada en Tanzania.

Se queres coñecer contos e lendas doutros países 
consulta estas páxinas web:
http://kahani.animalec.com/cuentos.htm
http://club.telepolis.com/damalago/leyendas.htm
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