
LECTORES EXPERTOS PARA FAMILIAS PARA O 2º TRIMESTRE
VIAXE AO FUTURO
Editorial Xerais 
Poderán crearse edificios en 
3D? Cales serán as profesións 
do futuro? Poderemos 
conectar o cerebro cun 
ordenador? Con este libro 
poderán atopar a resposta. 

APRENDE BANDA DESEÑADA 
CON FIZ
Prepara os lapis e ven pasalo 
en grande xunto a Fiz, o neno 
máis porco do mundo, neste 
curso de cómic. Fiz quere ser 
debuxante de banda 
deseñada!

PIPPI MEDIASLONGAS 
EMBARCA
Editorial Kalandraka.
Pippi Mediaslongas ten a 
capacidade de converter 
nunha aventura abraiante 
calquera cousa que faga.

HUERTO FÁCIL CON NIÑOS
Un divertido manual ilustrado con grandes doses de 
humor por Màriam Ben-Arab, que da as claves para 
cultivar hortos en espazos reducidos e contar coa 
colaboración das nenas e nenos.

DEZ GATIÑAS VIAXEIRAS
De Eva Mejuto.
Unha divertida viaxe por 
Galicia da man de dez 
intrépidas gatiñas. Ata onde 
as levará a súa viaxe? 

EL ABRAZO DE LA SIRENA
De Ana Alcolea.
Miguel, que xa superou os 
seus medos, axudará no 
proceso de duelo a unha 
nena nova da súa clase, 
cunha aventura que lles 
levará a coñecer ás 
mesmísimas sereas.

A NENA, O MONSTRO E O 
MAR
De Teresa González Costa.
Leopolda cóntalle a Gran 
Gogol a historia da nena que 
quería saber onde fora parar 
o mar que antes rodeaba a 
vila, e do monstro que 
construíu un muro para que a 
auga salgada non volvese 
chegar ata alí. 

LA VUELTA A MUNDO DE SHERLOCK HOLMES
LOS INCREÍBLES ENIGMAS DE SHERLOCK HOLMES

PONDALIANA. QUINCE 
POEMAS DE EDUARDO 
PONDAL MUSICADAS.
Música para toda a familia.

LAS CHICAS PUEDEN CON 
TODO
Un libro divertido cunha 
potente mensaxe: as rapazas 
poden facer todo o que se 
propoñan. 

VIAXEIROS: ANIMAIS 
EXTRAORDINARIOS
De Xulio Gutiérrez.
Este libro permite 
acompañar os animais que -
por terra, mar e aire- realizan 
as viaxes máis longas e 
arriscadas. 

Os seguintes libros ímolos traballar no segundo 
trimestre. Contaremos coa presenza das autoras 
e autores dos mesmos.

Para infantil

Para 1º, 2º e 3º

Para 4º,5º e 6º


