EDUCACIÓN INFANTIL
“A miña amiga a escuridade”
Autora: Ella Burfoot

Ed Baia
Ao final do día a
escuridade esvara
pola habitación...
María e ela pasan
a noite bailando.

Fábula que fomenta
o interés polos
puntos de vista
distintos, rachando
cos estereotipos e
prexuizos.

“Rugidos y orejas”
Autora: Chih-Yuan Chen
Ed: Thule

E TAMÉN...
“Os tres bandidos”
“Papá , por favor, achégame a lúa”
“El libro negro de los colores”
“La oruga glotona”

2º CICLO PRIMARIA
“Ovos duros”
Autora: Marisa Núñez
Ed: OQO
A filla pequena dun
carboeiro era
coñecida pola súa
intelixencia. O rei
decide desafiala.
¿Que pasará?

“Misión Tornillo”
Autora: Mónica Rodríguez
Ed: Anaya
A espía Candela
deberá recuperar
o parafuso que
p e r d e r a
Frankestein.
¿Conseguirao?

E TAMÉN...
“28 historias para rir”
“Natasha e Dimitri”
“Animales fantásticos”
“El naufragio del Zéfiro”

3º CICLO PRIMARIA
“Sálvate Elías”
Autora: Elisabeth Brami
Ed: Kalandraka
Narra a difícil
experiencia dun neno
xudeu ao que seus pais
deixan nunha granxa
para salvalo.

“Alberto y las palomas mensajeras”
Autora: Anna Vila
Ed: Anaya
No seu décimo
cumpleanos, Alberto
recibe dous ovos no
lugar dun móbil...
¿Como cres que se
sentiu?

E TAMÉN...
“Boas Noites”
“Xenaro e o misterio da mochila verde”
“Cuentos de la periferia”
“El último Elfo”

1º CICLO PRIMARIA
“Tres princesas namoradas”
Autora: Ánxeles Ferrer
Ed: Galaxia
Tres princesa
viven no seu
castelo. Un día
chega o cabaleiro
Bernal e as tres
namóranse del.
¡Vaia problema!

Belas historias
Ilusións
Boas ideas
Libros
Imaxinación
Opinións
Temas
Entretemento
Coñecementos
Aventuras

¿QUE LER NO NADAL?

“ León de biblioteca”
Autora: Michelle Knudsen
Ed: Ekaré
Neste conto fálase
do encontro de
s e r e s m o i
diversos nunha
biblioteca.

E TAMÉN...
“Rato solteiro”
“Camiño solitario”
“El león que no sabía escribir”
“Tragaldabas”

¿Queredes ter máis información
destes libros? Na páxina web do
Centro
atoparédela, e se
queredes coñecer outros libros
visitade a páxina:
Http//sol-e.com/

Proba a ler,
sentiraste crecer.
CEIP “JUAN FDEZ LATORRE”
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