
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título : Rabietas, pataletas y malos modales 

Autor : Jesús Jarque García. 

Editorial : Gesformedia 

Manual para que os pais e nais aprendan a manexar as 

rabietas dos nenos e nenas e outros comportamentos 

similares tamén nos rapaces e rapzas maiores. 
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Título: Chibos Chibóns 

Autora : Olalla González (adaptación) 

Ilustrador:   Federico Fernández  

Editorial:   Kalandraka 

Sinopse: Conto popular. Isto é o que lles sucedeu a tres chibos, 
un grande, outro mediano e outro pequeno, que un día quixeron 
cruzar a ponte para comer herba, e deron cun horrible ogro.  
 
 

 

Título: Onde perdeu Lúa a risa? 

Autor: Miriam Sánchez 

Ilustrador: Federico Fernández  

Editorial:  Kalandraka 

Sinopse: Un día Lúa perdeu a risa e ninguén sabía onde 
estaba. Pero o seu irmán saiu na súa busca. 

De estrutura similar a moitos contos populares,  resulta moi 
divertido para os pequenos. 

 

Título: El monstruo de colores 

Autor:  Ana Llenas 

Ilustracións: Mar Ferrero 

Editorial:  Flamboyant 

Sinopse: O monstro enleouse nas emocións e hai que buscar 
cores que lle axuden a identificalas ben. 

Un libro para falar das emocións cos máis pequenos. 



.

     

TÍTULO: La inteligencia emocional de los padres y de
los hijos
AUTOR: Antonio Vallés-Arándiga
EDIT.: Pirámide

 As emocións, os sentimentos, os afectos e
os  estados  de  ánimo  son  unha  parte  da
condición  humana  que  sempre  suscitou  unha
gran  curiosidade  a  quen  desexan  coñecerse
mellor.  Na  familia,  o  esforzo  educativo  para
mellorar  o  comportamento  dos  fillos  dirixiuse
con máis frecuencia cara a normas de conduta e
disciplina ou cara a programas de modificación
do  comportamento.  Con  todo,  o  coñecemento
das emocións pode axudar á comprensión dun
mesmo  e  tamén  a  comprender  a  forma  de

actuar  e  comportarse  dos  fillos.  Alcanzar  un bo  nivel  de  competencias
emocionais  é  garantía  dun  desenvolvemento  afectivo  saudable  e  do
benestar psicolóxico dos fillos, o que facilitará unha adecuada adaptación
na escola e a posibilidade de manter unhas relacións sociais respectuosas.
Pódese aprender a ser emocionalmente intelixente, e por iso nesta obra
ofrécese  aos  pais  coñecementos  prácticos  para  coñecer  mellor  a
capacidade emocional  de cada persoa, así  como exercicios para realizar
xunto  cos  fillos  dirixidos  a  desenvolver  cada  unha  das  habilidades  que

constitúen a intelixencia emocional en todas as idades. 
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Título: Juana Sin Miedo

Autor:  Ana Alonso

Ilustradora: Ester García

Editorial:  Anaya

Sinopse: Recreación do conto tradicional Juan Sin Miedo.

Ademais  de  desfrutar  da  lectura  os  nenos  e  as  nenas poden
aprender moitas cousas de animais.
.

Título: ¿´Quién se llevó el cepillo de Sebastián?

Autor:  Gabriela Vázquez

Ilaustración:  El Esperpento

Editorial:  Ed. De la Terraza

Sinopse:  Alguén  levou  do  zoo  o  cepillo  do  hipopótamo

Sebastián. A curuxa Cachuza ponse a investigar como unha

auténtica profesional.

Este libro pode ser unha divertida ferramenta para axudar aos

nenos e nenas a ir acadando hábitos de saúde bucodental. 

   

Título: Coller as rendas

Autora:  Yolanda Castaño

Ilustrador: Xosé Tomás

Editorial:  Xerais

Sinopse: O ourizo cacho, a vaca, a cascuda... todos teñen
un camiño por trazar. Cales serán?

Pequenos  poemas  con  elementos  da  vida  cotiá  que
desenvolven a imaxinación de pequenos e grandes.



.

 TÍTULO: Los juguetes, Internet y el tiempo libre
 AUTOR: Jesús Jarque García
 EDIT.:  Gesformedia
 SINOPSE:  Orientacións  para  afrontar  o  tempo
libre  dos fillos  e fillas,  especialmente sobre o
uso   dos xoguetes,  os  diferentes  vídeoxogos  e
internet.
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Título:  Cómo hablar con tu robot

Autor:  Ana Alonso

Ilustracións: Lucía Serrano 

Editorial:  Anaya

Sinopse: O xove superheroe Lucas quere entrenar o seu robot

para que fale coma as persoas. Pero o supervillano Noir fai

todo o que pode para poñerllo difícil.

As  nenas  e  os  nenos  poderán,  ademais  de  pasalo  ben,

familiarizarse con frases feitas e o seu uso.

Título: Inventario de insectos

Autor:  Varios autores

Editorial:  Kalandraka

Sinopse: Libro informativo onde podemos atopar toda clase de

insectos con explicacións claras e amenas.

Moi  atractivo  para  todos,  grandes  e  pequenos,  amantes  da

natureza e dos animais.

Título: Adiviñas para xogar

Autoras: Sabela Álvarez Núñez e Noemí López

Editorial:  Ir Indo

Sinopse: Un mundo natural por descubrir a través de inxeñosas

adiviñas  apoiadas  en  frescas  e  coloridas  ilustracións.  Grilos,

gatos,  tartarugas,  lúa  e  sol…  todos  eles  se  agachan tralas

palabras  para  aparecer  fachendosos  á  volta  da  páxina,

protagonistas duns debuxos que chaman a atención de calquera

cativo. 



 
 

TÍTULO: Guía de ocioen familia 
AUTOR: Lucía Liédana e outras  
EDIT.: Pirámide 

O lecer é algo que ocupa unha parte importante das 
nosas vidas e, sen dúbida, está asociado a algo que 
nos fai vivir e tamén á autorrealización, á 
expresividade e ao encontro entre persoas. Esta guía 
práctica elaborouse pensando nos pais e as nais que 
buscan novas ideas para compartir o seu tempo de 
lecer en familia, gozando cos seus fillos de calquera 
idade, desde os máis pequenos ata os adolescentes. 

Comeza cunha introdución na que se fala sobre o tempo que dedicamos ao 
goce e ao lecer, ou a relación que ten o lecer coa saúde e a vida familiar. A 
continuación explícase como facer uso da guía no noso día a día, 
presentando a súa estrutura e os seus obxectivos. O contido desenvolveuse 
segundo as idades dos fillos; así, inclúese unha parte dirixida aos primeiros 
anos, outra para a infancia e a última dirixida á adolescencia. En cada unha 
destas tres partes o lector atopará información sobre as principais 
características do período evolutivo dos fillos segundo a súa idade, as 
particularidades que cada idade ten na vida familiar e como se poden 
aproveitar para gozar con eles o tempo de lecer familiar. Cada idade 
acompáñase con actividades adaptadas como unha proposta de lecer para 
realizar no tempo que pasamos xuntos. Esta guía está recomendada para o 
seu uso en familia, aínda que tamén pode ser útil para profesionais 
(educadores, psicólogos e outros) que habitualmente traballan con familias. 
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Título:  La voz del valle 

Autor:  Alonso, Ana 

Ilustrador : Flores, Enrique 

Editorial:  Anaya 

Sinopse: Para evitar que pechen o colexio do pobo un grupo de 

alumnos dos maiores crean un periódico dixital... 

 
Ademáis de desfrutar coa lectura os rapaces poden aprender moitas 
cousas sobre  os xornais. 
 
 

 
Título: Charlie e a fábrica de chocolate 

Autor:  Roal Dahl       

Ilustrador: Quentin Blake 

Editorial:  Xerais 

Sinopse: Charlie atopa un dos billetes máxicos que lle 

permiten visitar unha incrible fábrica de chocolate e 

lambetadas. Esta visita cambiará a súa vida para sempre. 

Obra considerada como unha das xoias da litetatura infantil e 

xuvenil. 

            

 Título: O libro dos cen poemas. 

Autor es: José Mª Álvarez Cáccmo e Marisa Núñez. 

Editorial:  Espiral Maior 

Sinopse: Cen poemas para cen situacións de xogo, 

diversión e desfrute escollida dos mellores poetas 

españois. 

Ademais da magnífica escolma de poemas que podemos 

desfrutar neste libro, na última parte trae suxestións de 

actividades varias para diferentes idades. Este é o típico 

libro que desfrutará por moito tempo toda a familia. 


