
 Elixe o libro do tema que che guste. 

 Visita a biblioteca do concello. Hai libros chulísimos e 

Mª José está disposta a axudarche e escoitará as túas 

suxestións. 

 Deixa un pouco de tempo para ler cada día. 

 Lembra: “A lectura é para a mente o que o exercicio é 

para o corpo". Joseph Addison. 



Lecturas recomendadas para   4º Educación Infantil 

Contar semella fácil. 

Pero non o é… ou si, se te deixas 

guiar polo que conta este libro. 

Aprenderás a contar ata 10 e 

ata o infinito! 

Estes divertidos remedios rima-

dos que alivian as molestias dunha 

picadura non se atopan nas boti-

cas, nin se obteñen das plantas. 

Para que che deixe de picar e de 

doer, este libro tes que ler. 

Un sapo, unha ra, un galo, un la-

garto, unha nena. A nada lle te-

me esta araña intrépida ata 

que... Un conto de medo e humor 

onde as risas gañan aos arrep-

íos.. 



Lecturas recomendadas para   5º Educación Infantil 

No era muy grande. 

Pero siete inquilinos son más de 

lo que puede soportar este oso 

gruñón. Así que Bruce y los gan-

sos se ponen a buscar una casa 

nueva. 

Pero ¿se sentirán a gusto en 

ella? 

Un cerdito dulce, divertido y so-

bre todo, muy amable, nos da las 

claves para ser buena persona. 

Lobo tiene dolor de tripa, el 

médico lo examina. –Pero, ¡si no 

comí nada! –dice ofendido–. Tal 

vez... ¿unas cuantas hadas? –¿Y 

ese barullo? ¡Si son los tres cer-

ditos! ¿Y estas abuelas de dónde 

salen...? El médico se sorprende 

con toda la tropa. ¡Levanta las 

solapas para desvelar quién se 

esconde en su enorme barriga! 



Lecturas recomendadas para   6º Educación Infantil 

Los animales de la selva están 

hartos de los abusos y desmanes 

del rey. El León ha desviado el 

agua del río para construirse 

una piscina delante de su guari-

da, a la que solo tiene acceso él, 

y los ha dejado a todos sin agua. 

Los animales se reúnen para 

protestar y deciden convocar 

unas elecciones para escoger un 

nuevo gobernante de la selva. 

Don Ferretín Ferretón tiña un can 

guapo e larpeiro, un deses cans 

que din de palleiro… 

Da man de Don Ferretín e Dona 

Maruxiña, descubriremos de que é 

capaz un can da raza autóctona 

galega «Can de Palleiro». 

Peluso é o gran compañeiro de 

xogos e de diversión dunha nena 

encantada coa súa peculiar mas-

cota. O XII Premio Internacio-

nal Compostela é unha historia 

de amor polos animais, amizade 

incondicional e libertade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta non é unha historia calquera. É 

a miña historia. Preguntarás quen 

son eu. Chámome Eleonora, son unha 

vampira e dedícome a papar os in-

sectos que queren roer as páxinas 

dos libros da biblioteca onde vivo. 

Así que se es desas persoas que non 

cre na existencia de criaturas coma 

min, é mellor que non abras este li-

bro .... 

Recomendacións lectoras para Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rematados os seus estudos, unha pequena 

pinga de auga está xa preparada para levar 

a cabo a súa misión. Pero no seu primeiro 

día todo ocorre demasiado rápido, perde de 

vista o seu grupo e esperta nun lugar 

descoñecido.  

 

 

 

 

 

 

 

«Meigas fóra!» é un divertidísi-

mo conto que propón unha re-

flexión sobre o desastre ao que 

nos poden levar determinados 

comportamentos. Um canto a 

liberdade. 

Vampira de biblioteca 
Ledicia Costas (Autor/a) 
Víctor Rivas (Ilustrador/a) 

INFANTIL E XUVENIL>MERLÍN>De 9 anos en diante 

 

A proba de auga. 

Anémona de Río ( Autor e Ilustrador) 

CÓMICS INFANTIL E XUVENIL>MERLÍN>De 9 anos en diante 

PREMIO  BANDA DESEÑADA: O GARAXE 

HERMETICO. 

 

  Meigas fóra! 

Ramón D. Veiga (Autor/a) 

Iván R. (Ilustrador/a)  

INFANTIL E XUVENIL>MERLÍN>De  7 anos en diante 

 

https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=autores&id=100005538
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=autores&id=100005538
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005889
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005889
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005889
https://www.xerais.gal/autores.php?tipo=ilustradores&id=100005889


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada hora que pasa, mil toneladas 

de plástico van dar aos océanos. O 

equivalente a un camión cheo de 

plástico por minuto! Porque é artifi-

cial, invasora, contaminante e ten 

unha vida moi longa, esta 'especie' 

merece ter os días contados.  

Recomendacións lectoras para Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

Os contos transpórtannos ao mundo 

da fantasía e dos soños. Que mellor 

xeito de ir durmir que escoitando 

unha historia... Un libro silente que 

trascende todas as fronteiras. 

É diferente; non practica os depor-

tes nin os xogos habituais para ou-

tros nenos. Un clásico que, dende a 

emoción e a sensibilidade, anima á 

autoafirmación e á empatía fronte 

aos estereotipos e á incomprensión.  

PLASTICUS MARITIMUS, UNHA ESPECIE 

INVASORA 

 

Ana Pêgo (texto) 

Isabel Minhós Martins (texto) 

Bernardo Carvalho (ilustración)  kalandraka 

 MIENTRAS TÚ DUERMES 

Mariana Ruiz Johnson  

 kalandraka 

 OLIVER BUTTON É UNHA NENA 

Tomie dePaola 

TRAS OS MONTES 

 

 kalandraka 


