
LECTURAS PARA O NADAL
Recomendacións por niveis das lecturas

propostas no CEIP Nosa Señora de Xuvencos



  Educación  Infantil (3, 4 e 5 anos) 1º e 2º Primaria

"A voda do galo pinto"  de  
Juan A. Belmontes & Natalie Pudalov
OQO EDITORA. Un clásico en galego,

protagonizado por animais

"A vaca Condesa" de  
Juan A. Belmontes & Evelyn Daviddi

OQO EDITORA. 
Algo lle ocorre á vaca Condesa que ten

preocupadas ás súas amizades...

"Cando Martiño tivo ganas de
mexar na Noite de Reis"

de Chema Heras
Editorial Kalandraka

«Os Reis Magos non entran na
casa dos nenos que non están

durmidos..

"Dez gatiñas viaxeiras"
de Eva Mejuto

Editorial XERAIS.
Dez gatiñas curiosas,

rebuldeiras, intrépidas,
van coas súas mochilas

percorrendo toda
Galicia. Ata onde as
levará a súa viaxe? 

"El elefante guisante"  e "Los tres piratas
 y el León"    de Jorge Cervantes

Publidado por ED. "Books on Demand".

"Emocionados" de Cristina Núñez Pereira e
Rafael R. Valcárcel

ED. Palabras Aladas.
"Trapillo" agarda na casa a chegada dos seus

amigos para celebrar o seu aniversario...

"A voar" de Cé
Orquestra Pantasma.

Editorial Miudíño.
Libro CD 

Un conto para soñar
con música para

brincar...
 



3º e 4º Primaria 5º e 6º Primaria Biblioxuve

"As peripecias de Extravaganzza Pérez"
  Ledicia Costas.  Editorial Xerais

Extravanganzza Pérez vive nunha casa
que semella un zoolóxico. Os seus pais son

dous biólogos de moita sona. Semellan estar
algo tolos, pero...

"Aleida. Cidade sen
alma"  de Victor

Boullón. 
DEMO EDITORIAL
Banda deseñada.

Aleida, unha inquieta
rapaza cuxo pai

traballa nas obras de
reforma da catedral,

decide investigar unha
morte producida no
interior do recinto..

 

- Sé un  exemplo: Si te ven ler, os 
teus fillos quererán ler tamén.
- Pensa o que lles gusta aos teus fillos:
Pantasmas, o espazo, lugares, culturas,
dinosauros… alimenta a súa curiosidade.
- Para os que comezan a ler: 
Ten paciencia, a maioría queren ler o
mesmo unha e outra vez.
- Alimenta a súa imaxinación:
Fai voces, xestos, ruídos….
 
- Para os máis cativos:
Pon un “ tempo para o conto”. O mellor é
ao comezar o día ou antes de durmir.
- Para os que xa len:
Podedes intercalar a lectura, unha parte
ti, unha parte eles/ elas.
Ten en conta que é un momento de
convivencia que poderá axudalos a ir
mellor na escola.

"Unha pantasma
branca" de Fina

Casalderrey.
BAHÍA EDICIÓNS

Unha sombra escura
rompe a

tranquilidade da
noite en Penagrande
coma unha aparición
que viñese do Outro

Mundo e..
 

"Poemar o mar" de 
 Antonio García

Teijeiro.
Editorial Xerais.
Mares con ondas

amarelas, con illas
coma estrelas, mares
de plumas que son de
auga e mel, mares de

tinta verde con
barquiños de papel...

 



E lembrade a recomendación do
debuxante Dávila - O Bichero

( autor da seguinte imaxe)
 

Biblioxuvencos

APOIADE  Ó  COMERCIO  LOCAL!!!



BO NADAL!

Biblioxuvencos


