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BIBLIOTECA DAS  

PALABRAS MÁXICAS 

ESTA GUÍA DE LECTURAS É 
UN TRABALLO COLABORATIVO 
ENTRE OS CENTROS:  
 
CEIP DE OCA, CEIP FIGUEROA, 

CEIP O FOXO (A ESTRADA) E 

CEIP NOSA SEÑORA DAS 

DORES (FORCAREI) 

3º CICLO (10– 12 ANOS) 

EL PRINCIPITO 

Antoine de Saint- Exupèry 

Ed.  Salamandra 

Un piloto atópase perdido no deserto do 

Sahara despois de que o seu avión  tivera 

unha avaría. Alí coñecerá a un pequeno 

príncipe doutro planeta. 

MEMORIAS DUN NENO LABREGO 

Xosé Neira Vilas 

Ed.  Follas Novas 

Balbino conta neste diario as súas experien-

cias  desde as festas tradicionais ata  as vi-

vencias máis dramáticas. 

DIARIO DE GREG 6 

Jeff  Kinney 

Ed.  Molino 

Greg está en apuross. Alguén causou des-

perfectos no colexio e  el  é un dos sospei-

tosos aínda que por unha vez parece ino-

cente … ou non. 

RESALGARIO 

Antonio Reigosa 

Ed.  Xerais 

Resalgario cando viste de demo ten cara de 

coello, pelello negro, e as mans peludas,. Por 

fuxir do Inferno o seu pai imponlle de  casti-

go marchar de peregrino a Santiago de Com-

postela. 

http://biliotecadaspalabrasmaxicas.blogspot.com.es/


INFANTIL 

OCÉANOS 

Pitatu, Francesco e  

Gervais Bernadette 

Ed.  SM 

Ponte a nadar entre peixes, moluscos e 

crustáceos e adiviña a quen pertencen  esas 

escamas,  quen esta agochado nesa cuncha. 

Un libro para mirar! 

UN RATO DÍXOLLE Á LÚA 

Antonio García Teijeiro 

Ed.  Xerais 

Un libro cheo de poemas divertidos, 

simpáticos e cheos de sensibilidade que 

nesta ocasión aparecen musicados,  nun 

CD que acompaña ao libro. 

ROSA CARAMELO 

Adela Turín 

Ed.  Kalandraka 

Margarita é unha elefanta que non quere 

vivir pensando soamente en coidar a cor da 

súa pel… Un libro a favor da coeducación 

e da igualdade . 

 

BIBLIOBURRO 

Susana Tomero 

Ed.  Juventud 

A historia real dun maestro en Colombia e 

os seus esforzos por levar os libros ata os 

lugares máis inaccesibles do seu país. 

1º CICLO (6– 8 ANOS) 2º CICLO (8– 10 ANOS) 

MATEO Y ROMÁN ENTRE  

LOS PINGÜINOS 

Carmen García Iglesias 

Ed. Everest 

A Mateo e a Román, dous detetives priva-

dos, non se lles da moi ben o inglés, a súa 

mestra está desesperada, así que, cos cartos 

da súa  última investigación deciden viaxar 

a Londres e perfeccionar o idioma.  

O CAPITÁN ASPANITAS E O 

MISTERIO DAS BURGAS 

Ramón Caride 

Ed.  Xerais 

Nas termas da cidade de Ourense están a 

ocorrer acontecementos estraños: as augas flúen 

e, de súpeto, detéñense, coma se atendesen a 

ordes calculadas por alguén. Só eles po-            

derán atopar  a solución. 

ALFRED&ÁGATHA . 

LA CAJA MÁGICA 

Ana Campoy 

Ed.  Edebé 

A nai de Ágatha regálalles a Alfred e a ela un 

par de entradas para ir ao cinema. Á saída os 

nenos atopan unha caixa. Unha historia chea 

de aventuras e misterio. 

O MONSTRO DAS PROFUNDIDADES 

Manuel Uhía 

Ed.  Everest 

Nunha pequena vila galega, unha das dornas non 

volveu a porto. Algo misterioso fixo emborcar a 

barca.  

LOS SUEÑOS DE LA JIRAFA 

Xan López Domínguez 

Ed.  Edelvivies 

A pequena xirafa é tan pequena que non 

chega a ollar por encima da herba. En cam-

bio a súa nai é moi alta. Ela cóntalle como 

son os animais da sabana e mentras a pe-

quena xirafa imaxina como poden ser todos 

eles. 

NIÑOS 

Pepe Márquez 

Ed.  Kalandraka 

Fermoso álbum que nos achega a biodiver-      

sidade e a fauna, xurdindo deste xeito aves 

estrafalarias, orixinais niños  e formatos 

familiares ben dispares. 

LOS DESPISTES DEL ABUELO 

PEDRO 

Marta Zafrilla 

Ed.  Cuentos de Luz 

Óscar é un neno que un bo dia descobre que 

conta cun novo compañeiro: o avó Pedro. 

El está enfermo e fai cousas raras, com-

pórtase como se fose un  neno pequeno. 

O CASCABEL DA GATA 

Pablo Albo 

Ed.  OQO 

Unha mañá a gata Benita érguese e desco-

bre que perdeu o seu cascabel. A  partires 

dese intre comeza a súa procura  a través 

da cal se nos presentarán  os diferentes 

inquilinos desa vivenda. 


