
Se lle dás a man a un libro…. 
¿Quen sabe a onde pode levarte? 

Dende a BIBLIOTECA DE CAROLA:  bo nadal 

Hai mil razóns para ler e 
todas son válidas. 

230 JUEGOS ¡Para toda la 

familia! 

Ed. Combel 
Xogos de pistas, de cartas, de 
estratexia... Xogos para xogar 
na casa, nunha viaxe, nunha 
festa ou ao aire libre. 

Hoy cocinamos nosotros. 

Annabel Karmel. 
Pearson Educación 
Cociñar é divertido e 

aínda máis comer o que 

preparedes xuntos. 

¡Mamá puso un huevo! O 

cómo se hacen los niños. 

Babette Cole 
Ediciones Destino 

Para falar cos nenos e 
nenas de todo... 



Arrolos e rodas. 

Noemí López. 

Editorial Everest 
Cancións de berce e can-

cións de roda para can-

tar e xogar. 

O planeta das curiosidades 

Clive Gifford. 
Ed. Combel 
Feitos científicos e tecnolóxicos e o 
lugar onde xurdiron.  

Un becho estraño 

Mon Daporta/ Óscar Villán 
Factoría K de Libros. 

Un libro que sigue a fórmula 

dos chamados contos sen 

fin. Un libro para ler e 

Onde viven os monstros 

Maurice Sendak 
Kalandraka 

Max é un neno a quen cas-

tigan polas súas trasta-

das... 

Wangari y los árboles de la paz. 

Jeanette Winter. 
Ediciones Ekaré 

Un libro que nos ensina que con 

accións pequenas pódese cambiar o 

mundo. 

O Universo 
SM. Col. Xerme 
Para investigar polo universo. 
 

Nacer. Animais extraor-

dinarios. 

Xulio Gutiérrez. 
Factoría K de Libros. 
Un libro que nos conta co-
mo nacen doce especies de 
animais. 

Mil cousas poden pasar. 

Libro I. 

Jacobo Fdez. Serrano 
 Edicións Xerais 

Premio Merlín 2009 de 

Literatura Infantil 

Ensalada de bruxas 

Rosa Serrano 
Ed. Galaxia. 

Unha historia para sa-

beres de bruxas. 

Beltrán en el bosque 

Concha  López Narváez. 
Ed. Planeta Oxford. 

Lúa do Senegal 

Agustín Fernández Paz 
Ed. Anaya. 

Conta as vivencias dunha 
nena senegalesa que vén 
vivir a Vigo. 

Gran libro dos retratos de 

animais. 

Svejetlan Junakovic 
Editorial OQO 

Un libro de arte para quen 

disfrute coa pintura e os ani-

mais. 

ABC MI primer abecedario 

animado 

Alain Crozon 
Ed. SM 
Un dicionario especial. 

Un porco con chapeu. 

Bernardino Graña / Anxo Fariña 
Edicións A Nosa Terra 


