
El caracol lento. Andrés e Ana 
Guerrero. Ed. Anaya. Aquí tería 

que estar un caracol para contar 

o conto do  caracol  lento, pero 

aínda non chegou. 

INFANTIL 

    Os contos da rata Luisa.  

A chuvia.  Ed. A nosa terra 

A lúa ladroa. Pablo Albo 
Ed. OQO. Un día o meu  

chupete desapareceu e miña 

nai dixo que fora a Lúa. 

Asómate a este fantástico zoo 
Susan Niessen. Ed. Bruño.       

Aquí atoparás animais que    

proceden  da selva, do mar, 
do deserto... 

¿De quién son estos ojos? 
Stéphane Frattini. Ed. SM 
Que animal ten os ollos na 

punta dos cornos? Aquí ato-

parás resposta a esta e outras 

preguntas. 
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 CEIP DE AGOLADA 

Estimados pais e nais: 

Un ano máis queremos aproveitar o 

Nadal para recomendarvos un libro pa-

ra os nenos/as como agasallo de Papa 

Noel ou dos Reis Magos. 

          

           UN BO LIBRO,  

                 UN BO AGASALLO. 



INFANTIL  

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

 O meu amigo Álex. Mikel Gu-
rruchaga. Ed. Faktoria k de li-

bros. Isabel ten un amigo imaxi-

nario, un monstro chamado 

Álex. 

Terrible.  Alain Serres. Libros    
del zorro rojo.  Chamábase  Te-

rrible con razón, atemorizaba a 

todos os habitantes do bosque. 

Animales marinos.   Sue 
Malyan. Ed. Bruño. Datos 

curiosos dun  montón de 

animais marinos. 

Pregúntalle  á  Dra.  Peteiro  
sobre os  animais. Baía edicións 
A Dra. Peteiro recibe cada día 

miles de cartas de animais . 

Jake Cake. Un dragón en el cole. 
Michael Broad. Ed. Pirueta.      

Coñeces a Jake Cake? Neste libro 

descubrirás tres sorprendentes his-

torias. 

Como caeu Obélix na marmita do 
druída cando era cativo. René Gos-
cinny. Ed. Bruño. Coñecerás todos 

os detalles da misteriosa caída de 

Obélix na marmita do druída. 

Los animales no son tontos.  Ed. 
Larousse. Aquí descubrirás que ani-

mal é o mellor carpinteiro, como se 

comunican os gorilas e que peixe le-

va enriba a súa propia lanterna. 

Ola, estúpido monstro peludo! 
Fina Casalderrey.  Ed. Galaxia. 

Se, de súpeto, un día teu pai re-

gresase a casa transformado nun 

auténtico monstro... 

A filla do ladrón de bicicletas.   
Teresa González. Ed. Xerais. 

Serafina, filla dun ladrón de  

bicicletas, quere ser equilibrista 

nun circo con Celerífera, a bici 

coa que consegue abraiar. 

Fálame.  Marco Berretoni. 
Ed. Kalandraka. Sara é así, 

fica inmóvil durante horas, 

non fala, non oe, non mira, 

non quere xogar a nada. 

Diario de Greg 1: Un pringao 
total. Jeff Kinney. Ed. Molino. 
Greg é un neno de 12 anos e a 

través do seu diario coñecemos 

as súas desventuras. 

Maravillas del mundo. Philip 
Steele. Ed. Edilupa. Con esta 

obra poderás coñecer as gran-

des edificiacións do mundo. 

Los misterios de las momias 
Joyce Tyldesley. Ed. Everest. 

Entra no fascinante mundo 

do antigo Exipto e percorre 

as tumbas dos faraóns. 

El bromista invisible. James Preller. 
Ed. Edelvives. Na clase de Nino Puzle 

hai un paiaso ao que lle encantan as 

bromas pesadas. 

Nacer. Xulio Gutiérrez. Ed. Faktoria 
k de libros. Neste libro descríbese a 

forma asombrosa en que se reprodu-

cen e coidan as súas crías doce espe-

cies de animais. 


