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MONSTRUO 
ROSA Olga de 
Dios. Apila. 
Conto para 
entender a 
diferencia como 
algo enriquecedor.

LEOCADIO O 
LEÓN.Oli.

Xerais.Leocadio é 
un conto moi 
cinematográfico, 
non é un león 
coma os demais…

POEMAR  O MAR   A. 
García Teijeiro. 
Xerais

 Libro de poemas sobre o 
mar que brinca, que rompe, 
que canta e que chora.

O COCIÑEIRO 
MARTIÑO  Iago 
López. Xerais. Martiño 
preparará o mellor 
biscoito da súa vida, 
pero antes debe de 
conseguir  os 
ingredientes.

Poemas de LA 
OCA  LOCA.  
Gloria Fuertes. 
Rimas, xogos de 
palabras, poemas 
de gloria Fuertes 
reeditados por 
Kalandraka .

O MAGO DE OZ. 
Durante un violento
tornado, Dorothy e 
o seu can Totó son 
levados polos aires 
e aterran no país 
de Oz. 

EL estrambólico 
PRINCIPITO de Pinto
e Chinto. Bululú.

Achegamento ao 
Principiño de A. de 
Saint Exupery de xeito
ameno e divertido

TEÑO UNS PÉS 
PERFECTOS. María 
Solar.Kalandraka. 
Aspirante a ser o 
neno máis listo, 
Melchor terá que 
demostrar coñecer 
ben os pés.



PARA TOD@SLECTORES EXPERTOS PARA PENSAR E
CANTAR

Los estrambóticos 
viajes de Gulliver 
de Pinto e Chinto  
O marino Gulliver 
viaxa a lombos da 
súa onda 
amaestrada, 
Poseidona, que o leva
por todos os mares 

EL CHICO 
ESCARABAJO. 
Leonard M. G. 
Océano.Historia sobre un 
neno brillante e os seus 
amigos. Cóctel de 
aventuras, humor e 
ciencia.

CHARLIE E A 
FÁBRICA DE 
CHOCOLATE de 
Roald Dahl. Xerais.
O señor Willy Wonka 
agachou cinco 
billetes dourados 
nas súas 

CAMBIACHE O 
CONTO 

Pinto e Chinto.   
Xerais. Reviravoltas 
sobre os contos 
clásicos poñéndonos 
un sorriso nos beizos.

ElSA Y MAX de 
paseo por París.  . 
Barbara  McClintock

Minuciosas acuarelas 
sobre estampas de 
París que agachan 
obxectos para buscar.

HARRY POTTER e a 
pedra filosofal. J. K. 
RowlingHarry Potter 
quedou orfo no momento 
do seu nacemento e vive 
cuns tíos e un curmán que 
non o tratan demasiado 
ben. Pero anunciaselle o 
seu ingreso en Hogwarts.. 
especialísima escola de 

MALDITAS 
MATEMÁTICAS de 
Carlo Frabetti 
Alfaguara

día un extraño 
personaxe lévaa ao 
mundo dos números.

CANTA 
CONNOSCO. 
Migallas Reedición
do CD de gran éxito
deste grupo con 
cancións moi 
coñecidas polos 

Atlas dos RECORDS

Libro que entretén, fai
pensar e axuda a 
coñecer mellor o 
mundo que nos 
rodea.

Versos de la 
TIERRA S.M.

Poemas sobre 
volcáns, montañas, 
ríos…introdución á 
poesia e á xeografía.

A estrambótica Illa 
do Tesouro de 
Pinto e Chinto

Personaxes, animais e 
cousas fóra do común, 
tesouros e piratas ilustrado
por Pinto e Chinto.

EL NUEVO SE CALVIN 
y HOBBES. Banda 
deseñada. escrita e 
debuxada por Bill Watterson
relata, con humor, as 
peripecias de Calvin, un 
imaxinativo neno de 6 años, 
e Hobbes,  o seu tigre.

http://www.canallector.com/bios.php?id=8003

