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Estás a preguntar 
que aventuras vivir 
neste verán? 
Dalle a man a un li-
bro… Quen sabe on-
de pode levarte? 
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TERCEIRO CICLO 

Axiña se erguen 
altos valados para Illar 
unhas persoas doutras. 
Valados visibles e invi-
sibles que afastan a Xo-
el e a Helena 

VALADOS 

A EXPEDIXIÓN 
DO PACÍFICO 

Unha obra indiscutible de 

viaxes , o
nde unha rapaza 

contará a súa experiencia 

como membro da expedi-

ción científic
a... 

UNHA PANTASMA BRANCA 

Ao rematar as vacacións 

Diego Ceiba: marcha vo-

ando como unha Pantas-

ma branca. Cando volva á 

aldea terá Nela a unha 

amiga.  De quen se fala? 

NAIS E PAIS 
HASTA DÓNDE¿ DEJARLES? LÍMITES AL  

COMPORTAMIENTO INFANTIL 

Un libro que ofrece so-
lucións prácticas aos 
problemas de compor-
tamento máis habituais 
na primeira infancia. 

Novela que fala da 
busca da identidade, 
da loita atroz pola li-
berdade en tempos 
difíciles, e da esperan-
za... 

PIRATA. 

Nai e fillo viven no salto, 
a carón do Monte Louro, 
sen outra compaña ca 
eles mesmos, despois de 
seren abandoados polo 
proxenitor 

MONTE LOURO 



INFANTIL PRIMEIRO CICLO SEGUNDO CICLO 

PACO 

Paco marchou á lúa porque 
lle tiñan dito que era de 
queixo fresco. Meteuse nu-
nha nave espacial, e nada 
máis chegar... 

COCORICO 
Erase un poliño que 
vivía feliz con súa nai. 
Un día mamá galiña 
vai facer un biscoito e 
o poliño ofrécese a 
buscar leña para acen-
der o forno, cando... 

QUEN LEVOU A LÚA? 
Kipá quere ouvear como os lobos grandes; unha noi-te de lúa chea es-capa á montaña e aspira tan forte que a lúa se des-prende do ceo... 

O INCRIBLE NENO  
DEVORADOR DE LIBROS 

Un neno ten unha pe-culiar forma de ali-mentarse.  Come libros e faise máis listo… ata comprender que o me-llor é lelos. Un libro para ler, reler, ollar, disfrutar e... comer! 

OS DE ARRIBA E OS DE 
ABAIXO 

Existen dous tipos de habi-
tantes, os de arriba e os de 
abaixo. Os de arriba viven 
igual que os de abaixo pe-
ro… ao revés 

Xosé é un neno que 
vive na parte alta da ci-
dade onde sopra o vento 
con forza. Certo día 
ocorréuselle facerse ami-
go do vento e xogar con 
el. E foi así como... 

XOSÉ FAISE AMIGO  DO VENTO 

Antea e Filipa son 
dúas velliñas humildes que 
comparten todo, aínda que o 
seu todo sexa case o nada. 
Sopa de auga de luns a sába-
do e un fideo a me- dias 

VELLIÑAS 

Mamá ou-

riza e os seus tres fillos 

deciden  marchar de 

excursión ao xardín de 

Anselmo para fartarse 

de lambetadas. Unha 

vez alí... 

OS OURIZOS CACHOS E O 
GRAN RÍO GRIS 

MAR ADIANTE 

Historias de nenos para 
nenos 


