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P ara es te N AD AL ,

Leo

re comé nda nos . . .

Biblioteca

Ceip Campomaior

¿Un bo agasallo?

Un libro

TERCEIRO

CICLO
Fina Casalderrey. Pe-

sadelo no tren Cho-

colate. Ed. Galaxia.

Iria e o seu irmán Lino

van emprender a súa pri-

meira viaxe en tren sós.

Cando o tren chega á es-

tación, o avó Manuel os-

ma un agoiro no aire. Pa-

rece coma se o tren Cho-

colate os estivese a adver-

tir dun perigo inminente

Anna Nielsen. Un detective en el Mu-

seo. Ed. Art Blume

El vigilante de la Town

Gallery está metido en un

problema...un grave pro-

blema. ¡Algunos de los

cuadros más preciados

han sido sustituidos por

vulgares copias! Por eso

necesita la ayuda de un

detective avezado. ¡Quizás tú puedas ayudarle!

Ojalá sea así, ya que el futuro de la galería está

en tus manos.

ADEMAIS:

 Conchi Regueiro. O tesouro das ánimas.

Edicións Baía

Xa que estamos cos alimentos, probade de

todo e non abusedes dos dóces



EDUCACIÓN

INFANTIL

Olalla Gonzá-
lez e Marc Tae-
ger. Garavan-
ciño. Ed. Ka-
landraka

“Pachín, pachán,
pachón, moito
coidado co que
facedes… pachín,
pachán, pachón, a
Garavanciño non

pisedes…”.

Irmáns Grimm.
Branca de Neve
e os sete ananos
( Inc lúe CD)

Branca de Neve era

unha das rapazas

máis fermosas da

contorna. Tanto,

que a súa madrastra

tivo tantos ciumes

dela que decidiu

matala. No medio

do bosque, atopou acubillo na casa dos sete

ananiños. Pero por pouco tempo…

ADEMAIS:
 Jo Lodge. A la moda (colección Señor

Coc). Ed. Edelvives

 Arturo Iglesias & Xosé Tomás. Carolina e
os caracois. Edicións Baía

PRIMEIRO

CICLO
Paco L ópe z

Barxas e Xaime

Asensi. Tom e

Mix, os cabalos

de Clara. Ed. So-

telo Blanco

Unha nena coleccio-

na cabalos e neste

libro vai coñecer

aqueles cabalos que

foron famosos na Historia, dende Pegaso ata o caba-

lo do Gernika, pasando por Rocinante, Babieca, o

cabalo de Troia...

La magia de los rega-

los. Ed. Edelvives

Cuentos escogidos en los

que predominan las emo-

ciones, los sentimientos,

las sensaciones y el descu-

brimiento de aspectos del

entorno. (Contiene puzz-

le)

ADEMAIS:

 Pedro Villar & Miguel Calatayud. El bosque

de mi abecedario. Ed. Diálogo

 Xoan G. Otero. O Apalpador. Ed. Biblos

SEGUNDO CICLO

Cónonny Wolf e Kurt
Hortenhuber. OUPS. El
mensajero del Plane-
ta del Corazón. Ed. V
& R
Oups vive nunha galaxia

moi lonxe da nosa pero

ten un potente telescopio

co que pode observar a

Terra e os homes, e o que

ve non lle gusta. A terra

está a ser destruída por

uns inconscientes que non saben o que fan.

Oups ten bo corazón e decide vir falar cos huma-

nos para tentar arranxar as cousas. Cres que o

vai conseguir? Xa nos contarás.

Gianni Rodari. Os
negocios do Sr. Ga-
to (Contos e rimas
felinas).
Pode haber algo máis

suculento ca un rato en

lata? É o que o señor

Gato pretende vender na

súa flamante tenda de

alimentación. Para iso

conta cunha caixeira e

mais un axudante moi

eficaces: a publicidade funciona e a lista de en-

cargas dos clientes medra por momentos… Un

excelente negocio, segundo o seu dono. Pero,

claro, os ratos non serán do mesmo parecer.

ADEMAIS:

 Neil Gaiman. Coraline. Ed. Salamandra


