
LECTURAS EN INGLÉS MOITO MÁIS... 

             DVD 

Matilda 
Tristar Pictures, Jersey 
Films 

              CD 

Tic, tac, toc 
Pablo Díaz 
Sonárbore 

XOGOS DE MESA

Para os mais peques da casa, 
sen dúbida, Eric Carle é a 
mellor recomendación. Escritor 
e ilustrador, é un experto en 
escribir contos infantís cos que 
intenta ligar a vida cotiá coa 
escola. As súas obras son 
adquiribles para Educación 
Infantil e 1º e 2º de Primaria, 
aínda que os seus contos son tan 
bonitos que atraen a persoas de 
todas as idades. As súas obras 
máis coñecidas son The Very 
Hungry Caterpillar, The Very 
Quiet Cricket e The Mixed-up 
Chameleon. 

Rolf and Flor é unha serie de 4 
libro-contos (bilingües inglés-
español): Flor & Rolf, Flor & 
Rolf in the Artic Circle, Flor & 
Rolf in London, e Flor & Rolf 
in the Amazon.
Editorial Alba

Rolf, un neno de Barcelona, e 
Flor, unha nena de New York, 
teñen vidas paralelas sen sabelo. 
Cando por fin se coñecen, 
descobren que son almas 
xemelgas. Todos os contos  
traen CDs con música. 

The strange case of the 
billinghurst castle
David Fernández Sifres 
Edelvives

Axel, Zinca, Oto, Ciro e Heleria 
chegan á escola de detectives. 
Nesta ocasión terán que atopar 
ao ladrón das sete pedras 
preciosas máis caras do mundo. 
Irán ata o castelo Billinghurst. 
Inclúe un CD e un Activity 
Workbook

Primer frutal 
Haba
Xogo para os máis 
pequenos da casa.

Código secreto 13+4 
Haba
Xogo divertido que pon a 
proba as habilidades de 
cálculo.

Tastarabás 
Antón Cortizas
Xerais 
Velaquí un libro de divulgación 
que recompila nun só volume a 
meirande parte dos xoguetes 
tradicionais que formaron e 
forman parte da nosa cultura.

Recomendacións Recomendacións 
NadalNadal
20192019

http://www.eric-carle.com/
https://rolfyflor.com/
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/the-strange-case-of-billinghurst-castle
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Bruxa e familia 
Paula Carballeira
Oqueleo. Santillana 

As pequenas grandes cousas, nas que 
nin reparamos ás veces, agroman 
nestas historias para intentar 
comprender o mundo que nos rodea.

El planeta de los árboles de 
Navidad 
Gianni Rodari 
Editorial SM

Marco recibe polo seu aniversario un 
cabalo balancín. Cando monta nel, 
ponse a viaxar ata aterrizar  no planeta 
das árbores de Nadal. Alí as cousas son 
moi distintas á Terra.

Narval 
Ben Clanton
Editorial Juventud

Narval é un narval despreocupado. 
Medu é unha medusa sensata. Pode 
que non teñan moito en común, pero 
aos dous lles encantan os gofres, as 
festas e as aventuras. Únete a Narval e 
Medu, e descubre o gran océano con 
eles e a súa pandilla

Versos viceversos 
Antonio García Teijeiro
Kalandraka

Un delicado libro de versos 
acompañados de ilustracións máxicas  
que condenan a guerra, a destrucción 
do noso planeta e eloxian a lectura. 

Homiño de mazapán 
Raquel Méndez
Kalandraka

Uns avós vivían sós. Un día 
fixeron un homiño de 
mazapán. Meteuuse no forno 
e cando se abriu o homiño 
saíu correndo. Detrás del 
foron os dous anciáns

Dez gatiñas viaxeiras 
Eva Mejuto
Edicións Xerais

Dez gatiñas curiosas, rebuldeiras, 
intrépidas, van coas súas mochilas 
percorrendo toda Galicia. Ata 
onde as levará a súa viaxe?

Xelís, o guieiro das botellas de 
mar 
Rosa Aneiros
Editorial Xerais 

Xelís descubre unha botella de mar e 
decátase de que algo vai acontecer. 
Unha mancha de plásticos deu en 
ameazar a illa de Otlic e puxo en 
perigo os seus habitantes. Como podes 
axudalos ti? Únete a esta fantástica 
tribo na aventura de salvar os océanos!

El asesinato del profesor de 
matemáticas 
Jordi Sierra i Fabra 
Editorial Anaya 

Tres amigos están preocupados; xa que 
van suspender matemáticas. Pero o seu 
profesor decidiu darlles outra 
oportunidade: deberán resolver o seu 
suposto asasinato seguindo unhas pistas. 
O profesor é asasinado de verdade! 
Conseguirán superar o seu bloqueo coas 
matemáticas e resolver o asasinato? 

Momo 
Michael Ende 
Editorial Alfaguara 

Momo é unah nena cun don especial: só 
con escoitar consegue que os que están 
tristes se sintan mellor. Acompáñaa na 
súa loita contra os homes grises. 

Fantasmas 
Raina Telgemeier 
Editorial MAEVAyoung 

Nesta maravillosa novela gráfica, Raina 
Telgemeier subliña a importancia dos 
nosos antepasados como pilar no que se 
sustenta a nosa cultura, sen esquencer o 
humor e a complicidade de dúas irmás. 

Rapunzel con piollos
El Hematocrítico 
Edicións Xerais 

Rapunzel pasa o tempo na súa 
torre protexida de calquera perigo. 
O que non espera é ser atacada 
polas criaturas máis silandeiras: os 
piollos!Como ha facer para 
liberarse deles? 

Manu en la playa 
Diego Arandojo 
Bang Ediciones 

De vacacións cos seus pais, 
MANU coñece por primeira 
vez a praia. Manu irá 
descubrindo diferentes 
misterios coa axuda da súa 
pequena pa.
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