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              DVD 

 

 

Coco 
Walt Disney Animation  

               CD 

 

 

Uxía lambona e a 

banda molona 
 

           APP 

Blackboard madness: 

Math 
Unha pizarra dixital que se 

convirte en xogos de matemá-

ticas de diferentes tipos e ni-

veis. Ao resolvelos avanzamos 

por diversos escenarios. 

XOGO DE MESA 

Cortex  
Para poñer a proba as habilidades 

visuais, a axilidade mental, a 

capacidade…, para ser o primeiro 

en completar o  puzzle-cerebro  

Want to fly! ¡Quiero volar! 
Sally Cutting 

La estrella bailarina. Bilingüe 

Neste conto bilingüe castelán/inglés 

un pequeño insecto pousado sobre 

unha folla observa como voan os 

paxaros e sinte uns desexos enormes 

de facer o mesmo. Aínda que lles 

pide axuda eles néganlla e contés-

tanlle que el non pode voar. Porén o 

noso pequeno protagonista empéña-

se e persiste no seu intento, aínda a 

risco de caer dende unha grande 

altura, conseguiráo? 

What’s wrong with 

grandma? Que lle acon-

tece á avoa? 
Miguel Peralta e Xoana Álvarez 

Editorial Triqueta verde 

Este álbum presentado en edi-

ción bilingüe galego/inglés con-

ta cunhas preciosas ilustracións 

e narra a historia dunha avoa 

que ten nobelos de lá na cabaza. 

A súa neta, con gran tenrura, 
tenta que non se lle mixturen os 

recordos, desfacéndolle os no-

belos 

Captain Flinn and the 

Pirate Dinosaurs 
Giles Andreae and Russell Ayto 

Editorial Puffin 

Flinn é un neno que ama os di-

nosaurios. Un día na escola vai o 

armario de arte e escoita un rui-

diño… Buscando atopou a un 

capitán pirata. Querendo axudalo 

Flinn e os seus amigos e amigas 

comezan una gran aventura. 

Queres acompañalos? 

A lectura ábrenos as portas 

do mundo que te atrevas 

imaxinar 



 

PRELECTORES E PRIMEIROS LECTORES 

 

               LECTORES INTERMEDIOS 

 

                LECTORES AVANZADOS 

Isadora Moon va al colegio 
Harriet Muncaster 

Editorial Alfaguara 

 

 Isadora Moon é unha nena feliz, que 

disfruta de estar en casa. A súa nai é 

fada, o seu pai vampiro. 

Lle din que ten que ir ao colexio, e  toda 

a alegría transfórmase en dúbidas. Que é 

máis, unha fada ou un vampiro? A que 

escola debería ir?  

Ilumianatomía 
Kate Davies 

Edicións SM 

 

Descobre o corpo a través deste magní-

fico libro. Gracias aos filtros máxicos 

poderás rastrear o sangue que bombea 

o corazón, explorar todos os rincóns do 

cerebro e radiografiar o teu corpo da 

cabeza aos pés. 

Poptropica. El misterio del 

mapa 
Jack Chabert 

Editorial Alfaguara 

 

Unhas illas que non existen para o 

resto do mundo, aventuras, bromas, 

sorpresas, misterios por resolver... En 

Poptropica todo o irreal cobra vida! 

Mamasiña, que medo! 
Chus Pereiro 

Edicións Xerais 

 

Libro de teatro onde se conta a historia 

de Celidonia, bruxa profesional, que 

chega un día a Xalundes, lugar famoso 

porque nel habita o xigante Xuvenco. O 

xigante precisa axuda de contado por-

que está doente. Axudará a bruxa Celi-

donia o xigante papón?  

Versos e viceversos 
A. García Teijeiro e J. C. Martín 

Ramos 

Editorial Kalandraka 

 

Un diálogo poético a dúas voces 

(e un pincel). Versos do norte e 

versos do sur que van e veñen 

como as ondas do mar, que tes-

temuña o seu intercambio litera-

rio e lingüístico. 

La estrella viajera 
Rafael Cuadrado Ordóñez 

Editorial Loqueleo 

 

Viaxa polo espazo con Candela e 

contempla as constelacións, os 

planetas e... ata o mesmísimo 

cometa Halley! 

Elizabeth Hart y el colegio pa-

ra niños creídos 
Sara Forbes 

Editorial Edebé 

 

Un estrano colexio, no que en lugar de 

impartir clases de lingua ou matemáti-

cas, as asignaturas son “chamar a aten-

ción”, “postureo ante o público”…. 

Poemar o mar 
Antonio García Teijeiro 

Edicións Xerais 

 

Nesta obra de poesía o gran protago-

nista é o mar, un mar que ronca, que 

ten trenzas, que anda moito, que cho-

ra por dentro e cala por fóra. 

Aleida, cidade sen alma 
Víctor Boullón 

Demo editorial 

 

Esta novela gráfica transcorre na Com-

postela de finais do século XII, onde 

Aleida investiga a morte no interior da 

catedral de Santiago causada por un lo-

bo. 

O peixe Arcodavella 
Marcus Pfister 

Editorial Kalandraka 

 

De ser o máis admirado a quedar só e 

triste. E todo por non compartir unha 

das súas escamas escintilantes. Por-

que a beleza non vai por fóra, senón 

no interior. 

Marcopola. A illa remeira 
Jacobo Fernández Serrano 

Editorial Xerais 

 

Marcopola, antes de chamarse 

Marcopola, era unha illa illada no 

medio do océano, e aburríase moi-

to. Todo cambiou aquela mañá en 

que un estraño obxecto apareceu 

na súa praia. Que sería esa cousa 

tan rara? Para que serviría?  

Megatoxos e o aprendiz de 

druida 
Anxo Fariña 

Edicións Xerais 

Son catro mozos que teñen que compa-

tibilizar as clases no instituto, cunha 

dobre vida que os impulsa a viaxar na 

procura dunha cura para a súa muta-

ción xenética  


