
            

  Ed. Primaria 5º e 6º nivel  
                                                                                           

 

Gorigori 
Mª Jesús Jabato 
Ed. Kalandraka 
Poemas creados a partir de obras de grandes pintores. 

 

 

Erik Vogler 
Beatriz Osés 
Ed. Edebé 
Erik Vogler é maniático, ultraordenado, archipuntual, 
hiperescrupuloso e non sae de casa se non vai vestido 
todo conxuntado. 
 

                                                                                                              

 

Hay un chico en el baño de las chicas  
Louis Sachar 
Ed. SM  col. El barco de vapor 
Bradley Chalkers é o neno máis groseiro do colexio 
e ninguén quere sentarse ao seu carón. 

                                                                                                      

 

Que me dis de… alcohol 
Mª Carmen Lorenzo Pontevedra 
Ed. Nova Galicia 
 Para concienciar aos mozos sobre o seu consumo e 
abuso. 
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Milleiros de letras 

agardan inquedas 

unha voz que as mime, 

unha voz que as lea. 

 



 

  Ed. Primaria 1º e 2º nivel  
                                                                                           

 

Sopra neste furadiño 
Antón Cortizas Amado 
Ed. Embora 
Poesía para compartir en familia. 

 

 

A árbore da escola 
Antonio Sandoval e Emilio Urberuaga 
Ed. Kalandraka 
Unha pequena árbore vai medrando grazas ao 
agarimo que recibe dun rapaz. 
 

                                                                                                              

 

O segredo de Flora 
Paloma Rodríguez e Cristina Justo 
Ed.  Embora 
Flora ten un segredo fantástico, e é que aprendeu 
unhas palabras máxicas que a axudan a non sentir 
enfados nin ganas de pegar. 

                                                                                                      

 

Unha última carta 
Antonio Papatheodoulou e Iris Samartzi 
Ed. Kalandraka 
A fermosa historia dun amable carteiro que recibe 
unha sorpresa no seu último día de traballo. 
 

                

   

Ed. Primaria 3º e 4º nivel  
                                                                                        

 

 

Poemas birollos para ler cos ollos 
Fran  Alonso 
Ed. Xerais 
Poesía transgresora, lúdica e moi divertida. 
 

 

 Los mimpins 
Roald Dahl  
Ed. Alfaguara 
Billy vive moi preto dun misterioso bosque ao que 
a súa nai nunca lle permite ir. Un día Billy decide 
investigar pola súa conta. 

                                                                                                  

 

El gran libro de los bichos  
Yuval Zommer 
Ed. Juventud 
Un libro de ciencia onde podes aprender todo 
sobre os  bichos do planeta. 

                                                                                                      

 

Zeralda e o dragón 
Agustín Fernández Paz 
Un dragón, unha princesa e un bruxo nunha 
aventura marabillosa. 

                                                                                                      


