
camiñAMOS EN 
FAMILIA

LIBROS, DE MAYOR 
QUIERO SER FELIZ 

O comezo deste novo curso escolar foi 
o máis atípico que coñecemos todos. 
Dende toda a comunidade educativa, 
queremos darvos os nosos parabéns 

pola vosa colaboración, axuda e 
conciencia.

Neste documento deixámosvos a 
nosas recomendacións para os 

diferentes niveis así como ideas para 
pasar un tempo agradable en familia.

Desexámosvos un Nadal cheo de 
alegría e saúde.

Vémonos no 2021!

Xogo 
comunicativo; 
AMOR CON 
PALABRAS

El gran libro de 
las emociones

Xogos sen 
pantallas



PEREGRIÑ@S 
INFANTIL

Un conto 
que nos 
ensina 

que o ser 
pequeno 

non é 
nada 
malo.

Un conto que nos fala 
sobre o respecto, 

convivencia e empatía

Un conto sobre 
descubrimento da 

paciencia e da virtude 
da perseverancia

Un conto que 
nos fala sobre 

os nosos 
tesouros 
persoais

Este libro trata 
do teu corazón. 

Esa pequena 
parte no teu 

interior que che 
fai ser como es.



PEREGRIÑ@S 1º e 2º 
DE PRIMARIA

Un relato que explica 
que a sociedade non 
se constrúe abase de 
desexos, senón coa 

colaboración de todos 
e todas.

Conto en 
rima sobre o 

Camiño.
Precioso conto 

sobre a amizade e 
imaxinación

A noite complícase e 
nada sucede 

segundo o previsto 
para o Rato Pérez.

Divertido libro 
interactivo 

para resolver 
misterios.



PEREGRIÑ@S 3º E 4º DE 
PRIMARIA

Dous contos que 
nos demostran a 
importancia de 
ser un mesmo.

Unha nova 
aventura para 
a familia cheo 

de humor e 
misterio.

Retos e xogos 
para exercitar 

as intelixencias 
múltiples

Mortiña 
atópase 
cun novo 

amigo.



PEREGRIÑ@S 5º e 6º 
DE PRIMARIA

Unha divertida 
combinación de 

texto e ilustracións 
para responder a 
cuestións que ás 
veces son pouco 

graciosas

Non es demasiado 
pequeno para facer 
cousas grandes! A 

biografía non oficial 
de  Greta  Thunberg

Os FORMIG4S 
investigan o 

estraño roubo dos 
restos do apóstolo 

Santiago.

Odd, un neno duns 12 
anos, lánzase á 

aventura e axudará aos 
deuses para vencer 

aos Xigantes de  
escarcha.


