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ABRACADABRAS 

Música de Pirilampo. Letras de 

Marica Campo. ASPG 

Un CD que inclúe catorce temas: 

A tía María, A randea, O colexio, 

A señora lúa,... 

GUÍA ILUSTRADA DA GALICIA 
INVISIBLE 

Autor: Antonio Reigosa. Ilustrado-
ra: Noemí López 

Unha guía práctica para viaxar por 
unha Galicia invisible chea de rein-
os, cidades, vilas, illas, covas... 

MIGUEL HERNÁNDEZ PASTOR 
DE SUEÑOS 

Autor: José Luis Ferrís. Ilustrador: 
Max Hierro. Ed. Anaya 

Cóntase a nenez do poeta, os seus 
primeiros anos de escola, os seus ami-
gos, os seus soños que logo se conver-

ten en poe-
mas. 

A FILLA DO LADRÓN DE BICI-

CLETAS 

Autor: Teresa González Costa. Ilustra-

dor: Jacabo Fernández Serrano 

Serafina, que é filla dun ladrón de bici-

cletas, vive coa súa tía, dona Perfecta, 

nunha vila mariñeira. A súa máxima 

aspiración é ser equilibrista nun circo 

con Celerífera, a bicicleta ... 

Lectores autónomos ( 3º ciclo) 

CHRYSTYAN MAGIC    Atrapado 
na torre     

Autores: Xoán Babarro e Ana María 
Fernández . Ed. Everest                     

 C o n  e s t e  p e r s o n a x e  i d e s                        
somerxervos nunha historia de 
aventuras, de intriga, de loita por 
facer realidade os soños…  

 

NA PUNTA DO PÉ 

Mercedes Prieto e Montse Rivera 

Libro disco que enlaza, de xeito 
ameno e divertido, o baile e máis as 
músicas tradicionais galega e portu-
guesa. Pés de Lá xorde en 2008 da 
unión de prestixiosos bailadores, 
mestres e músicos de formacións de 
Galicia e Portugal.  

A PRINCESA QUE VENCEU A SOM-
BRA 

Xoán Babarro. Ed. Everest 

Á princesa Li espéralle unha misión 
importante: recuperar os cantos, os 
contos, os soños... dos habitantes do 
reino de Baldaio, que viven ameaza-
dos pola sombra do Círculo do Dragón 

 

Un libro! o mellor 

agasallo para o  

           NADAL 
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TRES RISAS E UNHA VODA 

Autores: Xoán Babarro e Ana María 
Fernández. Ed. Everest. 

Conxunto de catro pezas tetarais, as 
tres primeiras en prosa e a última en 
verso rimado:O regalo da bruxa, Os 
inventos noxentos, Sen ouro nin plata 
nin rabo de gata e Dondulina.  

MI PRIMER LIBRO SOBRE MI-
GUEL HERNÁNDEZ 

Autor:  José Luis Ferrís.Ilustrador: 
Max Hierro Ed. Anaya 

 Miguel Hernández tivo que deixar a 
escola para coidar as  cabras e axudar 
á súa familia, pero eso non lle impe-
díu ser poeta e escribir versos para 
todos: para os nenos e nenas sin esco-
la, para os homes sen pan, para os 

campesiños pobres 

CANDO MARTIÑO TIVO GANAS 
DE MEXAR NA NOITE DE REIS. 

Autor :Chema Eras.Ilustrador: Kilo da 
Silva. Ed. KAlandraka 

Martiño espertou no medio da noite 
con ganas de facer pis, pero o seu pai 
dixéralle que os Reis non entran nas 
casas dos nenos que non están a dur-
mir. 

EL CAZO DE LORENZO 

Autora: e Ilustradora:  Isabel Carrier 
Ed. Juventud 

A autora cóntanos o día a día dun 
neno diferente: as súas dificultades, 
as súas cualidades, os obstáculos 
aos que se ten que enfrentar...Un 
conto metafórico para falar das dife-
rencias aos máis pequenos. 

ANDRÉS CABEZA ABAIXO 

Autor:Pablo Albo.Ilustrador: 
Roger Olmos. Ed. OQO 

Unha historia acumulativa que 
emprega a forma dos contos 
tradicionais nos que un monstro 
garda dentro a outro ser e así 
sucesivamente ata chegar a 
liberar ao que está no interior... 

Lectores autónomos ( 2º ciclo)  
Primeiros lectores ( 1º ciclo) 

TRES VOLTAS AO PLANETA 

Autores: Ana María Fernández e Xoán 
Babarro. Ed. Everest 

Érase un Contiño pequeno e rebuldeiro, 
rebelde e poeta, que vivía illado no máis 
alto da estantería sen que ningún neno 
ou nena o puidese ler. Un día saltou do 
andel e foise coñecer mundo.  

 DO A AO Z ,GALICIA 

Autores:Ana María Fernández e 
Xoán Babarro. Ed. Everest. 

Coñeces ben a túa terra? Os ríos, a 
xente, o que se come, as festas... O 
máis importante vas poder atopalo 
neste libro, que che amosará, coas 
súas rimas e coas súas explicacións, 
a verdadeira Galicia  

A BRUXA REGAÑADENTES 

Autora:Tina Meroto. Ilustrador: 
Mauricio A.C. Ed. OQO 

Había unha vez tres irmáns que 
pasaban o día brincando dun 
lado para outro. A súa nai dicía-
lles que non fosen ao bosque 
porque nel vivía unha bruxa 
con dentes de ferro... 

Prelectores ( infantil) 

GURGULLIÑA SABE PORTARSE  
BEN 

Autores: Xoán Babarro e Ana María 
Fernandez. Ed. Everest. 

Gurgulliña sabe portarse ben e quere 
que tamén nós aprendamos a facelo. 
Un día decide abandonar o manantial 
que a viu nacer, para se botar a voar 
polo mundo espaliando os seus conse-
llos en verso. .  

XOA 

Autor: Antonio Yánez Casal. Ilus-
trador: Rodrigo Chao. Ed. Xerais 

 Cando Xoa naceu, houbo festa ra-
chada. Ninguén acordaba outra 
igual no campeiro. Os seus habitan-
tes bailaron e bailaron ata non poder 
máis, contentos coma carricantas. E 
é que había tempo que naquel lugar 
non viña ao mundo unha xoaniña. 

A LÚA LADROA 

Pablo Albo& Pierre Pratt. Ed 
OQO 

Un día o meu chupete desapare-
ceu. 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. Busquei 
nos caixóns pero non estaba. Ato-
pei unha orella de Coello. 

ANTÓN SI TAL 

Arturo Iglesias e Xosé Tomás 

Baía Edicións 

 

 O libro afirma que Antón vive 
onde morre o sol, pero non 
pensa que este sexa unha 
froita; que merenda froita e 
leite, pero non cre que cos 
cartóns de leite se poida mon-
tar unha vaca... 


