
Os libros son unha das mellores

opcións para estas datas .Un bo

agasallo e, sobre todo, un

magnífico compañeiro para

cualquer hora

Non pasan de moda, non

caducan e hainos para todos os

gustos e idades.

Boas lecturas…

e Feliz Aninovo!

Tel.: 555 555
5555

-Cómo te gustan ? De aventuras ,

de personaxes célebres, de fanta-

sía , pero non demasiada .

De pandillas ? Si tamén , que sean

de pandillas de amigos como os

meus e que lles pasen aventuras

fantásticas.

Que dis dos cómics ? Eses descubri-

nos non hai moito e están guais .

A min me gusta ler case de todo que

sexa interesante e divertido sen pa-

labras demasiado complicadas pero

si bonitas ou curiosas…

LECTORES
(10 a 12 anos)

Escriba la consigna aquí.



Seu xogo coas palabras converte
a Gloria Sánchez en unha das
grandes da poesía infantil dos
nosos días .

Alfaguara Obradoiro

Teresa Fernández

Costa

Premio Merlín2010

Il: Jacobo Fernández

Serrano

Ed. Xerais

Mar Guerra. Il.

Fernando Llorente-

ED. Xerais. A

Xenaro Conese Maiúsculo

complícan-selle moito as

cousas esta volta.

GALEGO CASTELÁN

Gabriel García de Oro

Temas: Aventuras y viajes
Ciencia ficción
Educación en valores: Valentía
Aprendizaje, conocimiento, sabidu-
ría
Valores transversales:

Educación para la convivencia
Educación para la paz Anaya

Tom vai xunto ao seu pai, o

capitán Lee, para regresar

xuntos a casa a bordo do Se-

rota Star e cumprir co seu

maior desexo: navegar

“Piratas”, novela
de aventuras de
Geof frey Malone

VERSOS QUE EL VIENTO

ARRASTRA

Ka rme lo C.
Ir ibar ren

Cómo falar para que os seus

fillos lle escoiten e como es-

coitar para que os sus fillos lle

falen

Faber, Elaine Mazlish Edi-

trialédici

Non sempre quen máis

manda é quen máis sabe

… pero hai que llo facer

comprender a eses man-

dóns caseiros .

Coa axuda da familia pode-

mos ir plantando sabedoría e

respecto pola natureza no corazón da infan-

cia .

Recomendacións para as familias

Neste Nadal tamén podedes ato-

par enlaces interesantes no blog

da biblioteca




