
Imagínate, Andrea

Andrea é unha

nena á que unha

enfermidade

oblígaa a estar

conectada a unha

máquina. Seu

irmán, Víctor,

para axudala,

constrúe…
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Rafael Alberti para

niños

Unha serie de

poemas moi

musicais que xogan

coa forma e o ritmo

e que resultan moi

apropiados para os

nenos.

Arquímedes el

despistado

Aunque tuviera

pinta de pasarse el

día en las nubes,

en la gigantesca

barba de

Arquímedes no

había un solo pelo

de tonto.

Terceiro ciclo

A maxia é unha ponte que che

permite ir do mundo visible ata o

invisible e aprender as leccións

de ambos mundos. (Paulo

Coelho)

Neste tempo de Nadal,

agasalla con un libro.

No corazón do

bosque

Raquel, foi coa súa

clase de excursión á

"fraga do Eume". Ao

regresar á casa

descubriiu que se lle

metera na mochila

un homiño vello e

pequeniño.

La historia
interminable

Bastián Baltasar Bux
é un neno de once
anos que descobre
nunha antiga libraría
un libro titulado A
Historia Interminable
que ten poderes
máxicos.

Os Megatoxos e os
Templarios da Luz

Os Megatoxos

descubrirán que as redes

dos misteriosos

Templarios da Luz

esténdense a todos os

niveis e que, para a súa

desgraza, están máis

ligados á súa existencia

do que lles gustaría

aceptar

..
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Unha chea de
familias

Mariña, pregúntalle

a seu pai cantos

tipos de familias hai

e este decide

presentarlle a todos

os veciños para que

ela contemple a

realidade.
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A bruxa que
comía as palabras
bonitas

Alberte case non
fala e no colexio
rinse del.

Un cabalo de lume

O lume avanza

imparable e o

vello intenta calmar

ao meniño,

aterrado polo

cabalo de lume que

baixa do monte.

O soño do merlo

branco

Unha merla cóntanos

as súas primeiras

experiencias na

busca de comida, o

encontro cos

humáns e o seu

mundo,

Contos por teléfono

O Sr. Bianchi, de

Varese era

representante de

comercio, pero antes

de marchar, a súa filla

dicíalle: Por favor,

papá, cada noite un

conto.

Un misterio na

mochila de Alba

Alba vive nunha

casa vella

abandonada. Non

ten máis que unha

mochila pero é feliz.

Ladrón de

caballos

Belinda pasa el

verano en casa

de su abuelo,

donde descubre

la magia de los

amaneceres

frente al mar, los

paseos a caballo

y los alimentos

recién

recolectados de la

huerta..

Kika superbruxa e

o feitizo de Nadal

O Nadal está a

piques de chegar!

Pero cando Kika

comproba que por

todas as partes

aparece calquera

cousa menos o

espírito do Nadal…

Sapo Manuel

Qenorrana

Sapo Manuel

descobre un

segredo de

familia.


