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UN L I BRO…  

O MELLOR AGASALLO!  

MIL COUSAS PODEN 
PASAR 

Jacobo Fernández Serrano 
ED. Xerais 

As peripecias dos fillos do Rei do 
Mar en busca dun agasallo para o 
seu pai. Unha morea de aventu-
ras… 

BARRO DE MEDELLÍN 

Gómez Cerdá, Alfredo 

Editorial Edelvives 

Camilo e Andrés vagabunde-
an polas rúas de  Medellín. 
Camilo pensa que, cando me-
dren, dirixirán unha banda de 
ladróns. O que non imaxinan é 
que a súa entrada fortuita ao 
Parque Biblioteca cecais 
cambie as súas vidas. 

ÁS DE MOSCA 
PARA ANXO 

Fina Casalderrey  - Il. Manuel Uhia   
ED. Xerais  

Estrela, unha nova alumna do derra-
deiro curso de primaria, demostrará 
ós seus compañeiros de colexio, á 
súa familia e a todo o mundo que o 
máis importante é ter un gran co-
razón. 

GENEALOGÍA DE UNA BRUJA 

Sébastien Perez e Benjamin La-
combe. ED. Edelvives 

Lisbeth descubre no faiado un 
libro de bruxas… 

Unhas fantásticas ilustracions, 
un contido orixinal e unha coida-
da presentación convirten este 
álbum nunha auténtica xoia para 
todas as idades  

NESTE  NADAL ,  
MIK   

RECOMENDA . . .  
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1 º  C ICLO 

ONDE VIVEN OS MONSTROS 

 Maurice Sendak 

Ed. Kalandraka 

Un clásico para pequenos 
e grandes, cunhas precio-
sas ilustracións que nos 
levan polo mundo dos so-
ños e da fantasía.  

PICURRUCHOS 
 Mar Pavón - Il. João Vaz de 
Carvalho 
Trad. Marisa Núñez - 
Ed.OQO  

Mamá Pimpona quere ali-
mentar os seus famentos 
pimponciños, pero por nada 
do mundo recorrería a 
aqueles saborosos…  

HOMBRE DE COLOR 

Jerome Ruiller 

Ed. Juventud 

Humor e tenrura contra as 
expresións racistas 

LA MAGIA DE LOS REGA-
LOS 

Autor: Montserrat Tobella 

ED. Edelvives 

María está enferma e o úni-
co que a fai sentirse mellor 
son os pequenos agasallos 
que lle traen os seus perso-
naxes de conto favoritos. 

CHA - CA - PUN 

Autor: Alfredo Gómez Cerdá 

Il. Paz Rodero - ED. Macmillan  

O tren máis vello, lento e 
reumático do mundo conta 
coa axuda do maquinista don 
Zenón e de tres duendes moi 
traballadores... 

CANTAS PINGAS NA CIDADE! 
Texto e il.  Eva Montanari  
ED. OQO 

Despois dun longo sono, as 
pingas espertan e senten 
curiosidade polo que hai 
abaixo na cidade. Lánzanse 
desde as nubes, comezan a 
caer: unha, dúas, tres…  

EL PINCEL MÁGICO 
Adap. Françoise Jay 
Ilust. Zhong Jie 
A historia de ChenChenChenChen, un ne-
no    que quere ser pintor, é 
rexeitado na escola de arte 
porque é pequeño e pobre. 
A súa vida cambia cando 
alguén lle regala un pincel 
máxico... 

2º  C ICLO 

MI PRIMER LAROUSSE 
DE HISTORIA 

Ed. Larousse 

Para os máis curio-
sos/as

NACER. Animales extraordi-
narios 

Xulio Gutiérrez Roger 
Il:Il:Il:Il: Nicolás Fernández 

As fascinantes e diversas 
formas como os animais se 
reproducen e coidan das 
súas crías. 

SE VENDE MAMÁ 
Autora Care Santos 

Ed. S.M. 

A historia de Oscar, un neno 
de nove anos, que decide 
vender a súa nai por E-Bay 

UN TREN CARGADO DE MISTE-
RIOS 
Agustín Fdez. Paz - Il. Enjamio. 
Ed. Xerais 

Ana terá que resolver o miste-
rio que encerra un tren moi 
especial... 

O CORAZÓN DO XASTRE 
Txabi Arnal e Cecilia Varela. 
ED. OQO 
Un álbum máxico que se 
abre cun xastre dentro da 
súa particular gaiola, pero 
que se pecha dunha forma 
ben distinta: cun paxaro que 
voa libre. Non sentes curiosi-
dade?  


