Lectores expertos
O segredo da vella librería
Xabier López López
Ed. Galaxia

Un rapaz pobre, unha librería con misterio
e un home malvado, rico e poderoso…
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Trastario. Nanas para lavadoras
Pedro Mañas (Autor)
Betania Zacarías (Ilustradora)
Ed. Kalandraka

Ábrete,libro,
déixame andar

Poemas cos electrodomésticos e obxectos cotiás.
A ciencia do día a día
Larousse Editorial(Autor)
Bruno Martínez Tabares (Ilustrador)
Ed. Xerais

Este libro explica, de xeito moi breve e sinxelo, moitos
feitos da ciencia que nos acompañan na nosa vida
diaria.
Apestoso tío Muffin
Pedro Mañas ( Autor)
Víctor Rivas (Ilustrador)
Ed. Anaya

O desgraciado Mr. Muffin ten un problema porque
cheira mal e leva unha vida solitaria, pero un día
chega a súa porta Emma, unha nena que quere
axudarlle.

nos teus carreiros,
para soñar!
Ana Mª Fernández

Primeiros lectores
A árbore
Petra Bartíková

Lectores autónomos
Ring, ring…! Quen rima?

Ed. Baía Edicións.

Ana Mª Fernández (autora)
Enrique López (ilustr.)
Ed. Hércules

Con este libro poderás entrar nun carballo
centenario e descubrir moitas cousas
interesantes.

Poesía para agromar sensacións que nos axuden a
mirar ao mundo con ollos novos.

Abecé Diario
Raúl Vacas Polo, Elena Queralt Arribas
Ed. Edelvives

Xogos con palabras e historias breves en verso.
Sete casa, sete bruxas e un ovo
Gloria Sánchez ( autora)
Xan López Domínguez (ilus.)
Ed. SM

Conto con sete bruxas que están enfadadas porque
todas queren casar cun príncipe.

Bromas na escuridade
Daniela Kulot (ilustr.) Silvia Pérez ( Traduc.)
Ed.Kalandraka

Tres amigos que se reúnen para durmir na casa dun
deles e teñen unha noite de contos de medo e sustos.

Papá, ¿dónde se enchufa el sol?
Antonio Martínez Ron
Ed. Crítica

Preguntas variadas e divertidas que unha nena lle
fai ao seu pai e as respostas que este lle da.

Billy y el vestido rosa
Anne Fineo ( autora)
Philippe Dupasquier (ilustr.)
Ed. Santillana, colec. Loqueleo

Billy esperta unha mañá e, para o seu asombro, ten
que levar posto un vestido rosa. Que pasará cando
chegue á escola?
Son unha noz
Beatriz Osés
Ed. Rodeira

A tenra historia dun pequeno refuxiado sirio e a
muller que o acolle.

