BO NADAL !

E para as familias...

¡CLARO Y YO QUÉ! LOS CELOS
INFANTILES
Tabera Galvan, Mª Victoria
TELENO, EDICIONES S.L

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
COMO LOS PIMIENTOS DE
PADRÓN
Pinto Emilio
Editorial Gedisa, S.A

GUÍA DE LECTURAS
RECOMENDADAS
PARA AS VACACIÓNS
NADAL 2008

Co agasallo dun libro estás
regalando……
un soño, unha historia, unha
viaxe, unhas risas, un tempo para gozar,un……..

Entra no noso BLOG

Os fillos son como os pementos de
Padrón, “uns pican e outros non”.
Destrezas e estratexias incuestionables que os pais e nais deberían
aplicar no trato cotiá cos seus fill@s.

O Equipo da Biblioteca do
C.E.I.P VISTA ALEGRE
de Burela
deséxavos a tod@s

http://bibliotecaceipvistaalegreburela.blogspot.com/

UN BO NADAL E
FELICES LECTURAS

Invitámoste a visitar o Blog da biblioteca
de Libruxa: con fotos e cousiñas moi interesantes que se fan no noso colexio.

Guía elaborada polo Equipo de Biblioteca do
C.E.I.P VISTA ALEGRE - Burela

Páxina WEB do centro:

http://centros.edu.xunta.es/ceipvistaalegre

CEIP VISTA ALEGRE
Burela
CURSO 2008-2009

QUE LEAN E SEXAN
FELICES!
BO NADAL !

C.E.I.P VISTA ALEGRE

EDUCACIÓN INFANTIL
Unha familia de seis irmáns, Carlos, as xemelgas
Loli e Pili, Braulio, Sonia e Tatá, xunto co cadelo
Chispa, son os protagonistas da máis nutrida serie
da nosa literatura infantil.
OS BOLECHAS TEÑEN MEDO
Pepe Carreiro

Ed. A Nosa Terra

OS BOLECHAS QUEREN SABER.... como é a policía local
Pepe Carreiro
Ed. A Nosa Terra

1º CICLO de Primaria
E RARA MAKEKE?
Magda Soldado
Baía Edicións
Unha formiga chamada Makeke vive feliz coas súas
compañeiras no deserto, pero un día de treboada, por
efecto do vento, é transportada a un lugar moi afastado onde sofre a
discriminación e o desprezo dos seus habitantes.
OS CONTOS DA RATA LUISA e
OS AMIGOS DA RATA LUISA
Mon Daporta Padín
Ed. A Nosa Terra
Fan as delicias d@s máis pequen@s

BURELA
CHOCOLATA
Marisa Núñez
Oqo
Un relato sobre as ilusións, os desexos, a amizade, a importancia da experiencia e o valor do que temos moi
perto.

2º CICLO de Primaria
OS AMORES DE BRUNO
Antón Cortizas
Oxford
Na escola de Bruno hai nenas e nenos de
todas partes e de moitas cores. Lévanse
ben, mais ás veces xorden problemas
que cómpre resolver con tino, e mesmo
hai quen se namora e precisa axuda. Por
iso bruno decidiu abrir unha oficina para aconsellar, ata
que se decatou de que el tamén precisaba consellos.
REINO VERDE
Xoán Babarro
Oxford
Trinta e seis poemas que fan referencia a
elementos da natureza ou elementos máxicos. Todos os poemas parten dunha frase da tradición popular que dá pé ao desenvolvemento do tema das poesías. Con
protagonistas como unha vaca, abellas, un
escaravello, un grilo, formigas, un tabán, unha bolboreta...
preséntasenos un percorrido polos animais que existen
en Galicia.
EL EXTRAÑO CASO DE LA NOCHE DE
HALLOWEEN
Stilton Gerónimo
Ed. Planeta S.A
La noche de Halloween un misterioso personaje se apodera de Ratonia.. ¿Qué va
a ser de todos sus habitantes?........

3º CICLO de Primaria
A ESCOLA DOS PIRATAS
Ed. Rodeira -Grupo Edebé.
Premio Edebé de literatura infantil
Levaba chovendo sen parar desde principios de curso. Aquel día, no colexio da
parte alta da cidade, Marta e os seus
compañeiros tampouco puideron saír
ao recreo pola chuvia. Estaban na aula
cando de repente todo se empezou a mover: o floreiro,
os cadernos...

O TESOURO DE SAIDA
Eva Peydró
Ed. Planeta & Oxford
Queres adiviñar que teñen en común o
mar Caribe e o deserto do Sahara?
Pronto saberás que todo o mundo pode
agochar, descubrir e compartir un tesouro de valor tan incalculable coma a
amizade, a solidariedade e sobre todo
a vida. Entre piratas despiadados, oasis e camelos, con
Fernando e Saida, has atopar o teu tesouro.

HUGO EN EL CASTILLO DEL
TERROR
Cornelia Funke
Ed. Alhambra
Teodoro está desesperado. Desde nada más instalarse en el castillo de Monteoscuro, unos escalofriantes gritos y
unas misteriosas apariciones le quitan
el sueño. Sólo los mejores cazafantasmas del mundo podrán ayudarle.

