
ESTE NADAL

PIDE UN …

LIBRO

ADULTOS 

BIBLIOTECA CEIP DE AGUIÑO

O equipo de biblioteca desexámosvos:

BO NADAL!
¡FELIZ NAVIDAD!

MERRY CHRISTMAS!
JOYEAUX NOËL
BUON NATALE!
BOAS FESTAS!

FROHE WEIHNACHTEN!

http://bibliotecadeaguinho.blogspot.com/

O RECUNCHO DE HONORATA

Para o xurado do Premio Xerais 2009  «Sol de Inverno constrúe un mundo simbólico

e máxico polo que deambulan seres  entrañables para crear un relato de pulso vagoroso, 
que reborda nun potente río de historias. A memoria do exilio, as súas voces e as súas
feridas, que  Inverno debe lamber unha e  outra vez, marcan o pulso desta novela que 
destaca pola rebeldía dos personaxes na defensa dos ideais e da xustiza.»

SOL DE INVERNO

A PRAIA DOS AFOGADOSDOMINGO VILLAREDITORIAL GALAXIA



XOA 

Cando Xoa naceu, houbo festa rachada. 
Ningún acordaba outra igual no campeiro.

Os seus habitantes bailaron e 
bailaron ata non poder máis, 
contentos coma carricantas.

E que había tempo que naquel lugar
non viña ao mundo unha xoaniña.

O APALPADORXoán G.

ONDE VIVEN OS MONSTROS
Maurice Sendak

Editorial Kalandraka

PRELECTORES

PRIMEIROS LECTORES 

LECTORES AUTÓNOMOS

LECTORES EXPERTOS

TALLER DE CORAZÓNS

Cando chega a noite e o silencio 

dos soñadores  inunda a cidade,

do  taller de corazóns

xorden misteriosos sons, porque…

Matías ten un segredo. 

A LÚA LADROA
Un día o meu chupete desapareceu.

Miña nai díxome que 
o levara a Lúa (…).

Eu non pensei que a Lúa
fose unha ladroa e busquei o meu

chupete por toda a casa.

A SOPA QUEIMA
- A sopa queima, mamá!

Entón a nai díxolle
o que sempre din as nais:
- Pois sopra, filla sopra.

COBERTOR DE ESTRELAS
Texto de Ricardo Lísias

Ilustracións de Itziar Ezquieta.
Cobertor de estrelas trata de maneira

literaria, os problemas dos nenos
abandonados nas rúas brasileiras.

A LAGOA DAS NENAS MUDAS.
Amina vaise vivir a un lugar remoto do

que descoñece ata o idioma.
Un día chega ao seu novo colexio

e decátase de que …

A ILLA DOS CANGREXOSVIOLINISTAS.Xavier QueipoJesús Cisneros

QUÉROCHE CONTAR UN CONTO

Proxecto de editar un libro de contos, onde

os nosos amigos os escritores, coa súa

imaxinación enchen as páxinas de palabras e 

onde as persoas con minusvalía intelectual 

o pintan de bonitas cores coas súas ilustracións.

BÍCAME MON AMOUR
A protagonista deste libro recibe unha cámara 

de fotos como agasallo. Con ela na man, 
vai retratando todo o que a rodea. 

Pero... ¡velaquí que as fotos roubadas tamén
poden agochar suxestivas sorpresas 

A NOITE DAS CABRAS DO AIRE
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