
 

 

 

  

O RECUNCHO DE ABADIÑO 

CEIP LAMAS DE ABADE     http://bibliotecalamas.blogspot.com.es 

POEMAS BIROLLOS PARA LER COS OLLOS.  

EDITORIAL XERAIS  

Fran Alonso consegue facer unha vez máis con este libro que a 

poesía sexa un xogo, sendo a súa lectura doada e imprescindible.  

 

 

MÁIS CONTOS EN CANTOS.  EDITORIAL OQO   

A través da voz de Almudena Janeiro, canción tras canción 

lembrando coas imaxes os contos desta marabillosa editorial 
como Carabuñas, Chocolata, Maruxa… 
 

LOS TRES CERDITOS.  EDITORIAL KALANDRAKA 

O conto comeza de xeito tradicional, pero cuns cambios 

interesantes que non debes deixar de descubrir.  

 

AXENTE RICIÑOS.  EDITORIAL XERAIS   

Aquí tedes á axente súper detective Riciños de Ouro, resolve todo tipo 

de crimes e non se lle escapa detalle algún do que ocorre no bosque.   

 

MARIA FUMAÇA AIRE.  EDITORIAL  GALAXIA 

Unha nova viaxe deste tren festivo e musical, co que unha 

ducia de artistas cantan á alegría de vivir, para agasallar por 

terceira vez ao seu amigo Rui e ao resto de cativos e cativas. 

 

MI AMIGO LIBRO.  EDITORIAL BLACKIE BOOKS 

O protagonista é un libro  que desexa que o queiran como se 

pode querer a calquera amigo.  

 



  

EMOCIONARIO.  EDITORIAL PALABRAS ALADAS  

Fermoso libro que describe corenta e dous estados 
emocionais para aprender a identificalos  e poder falar 
abertamente do que sentimos. Axeitado tanto para 
cativos como adultos.  

BALA PERDIDA.  EDITORIAL XERAIS  

Un poético libro dun pirata con escrúpulos e unha 

xoven periodista sen pelos na lingu que nos meterá de 

cheo no misterio.  

 

QUIQUE NA ALDEA.  EDITORIAL BOLANDA  

Obra póstuma de Neira Vilas na que narra a historia dun 

neno que descubre a aldea nunhas vacacións  cos avós.  

 

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE.  
EDITORIAL XERAIS  
A novela máis famosa de Roald Dahl, un dos xenios da literatura 
infantil do século XX.  
 

LOS FANTASTIBULOSOS MUNDOS DE 

ROALD DAHL.  EDICIONES URANO   

Un libro inspirado nas persoaxes e historias dos libros de 

Roald Dahl, con anotacións orixinais do autor. Un libro ideal 

para completar a colección deste marabilloso autor.  
 

ALAIA E A DEUSA. EDITORIAL URCO  

Alaia, unha moza da tribo dos nerios, ten que abandonar o seu 
castro natal para ir traballar á cidade de Thaladé, construída 
enriba do bravo Mar Poñente. 

 


