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Para pais e nais 

  Los hombres que no 
amaban a las mujeres 

Stieg Larsson 

DESTINO 

 

 

 

 O xardín das pedras 
flotantes 

Manuel Lourenzo 

Premio XERAIS de novela 

 

 O neno do pixama 
de raias 

John Boyne 

KALANDRAKA 

 

 

 La elegancia del erizo 

Muriel Barbery 

SEIX BARRAL 

 

 

 Los cuentos del 
mundo del agua 

INTERMÓN OXFAM 



 Mi primer libro de 
Prehistoria 
Juan L. Arsuaga. 

Ed ESPASA 
Juan Luis Arsuaga, paleon-
tólogo mundialmente reco-
ñecido, explica aos nenos a 
evolución humana.   
 

 Xenaro e misterio 
da mochila verde 
Mar Guerra. Ed XERAIS 
Novela gañadora do Premio 
Merlín de Literatura Infan-
til 2008 que desenvolve 

unha historia cotiá de rapaces e rapazas dun 
centro escolar. 

 

La gran sequía 
Gunter Preuss 
Ed. EDELVIVES 

No deserto de Kalahari, a 
sede afecta tanto a perso-
nas como a animais. Ada e 
Bob tratan  de salvar ao seu 
pobo averiguando o segredo 
dos babuínos 

Ola, familias: 

Dende a Biblioteca do noso 

cole queremos dexesarvos 

unhas felices festas e recor-

darvos que nesta época en 

que tantos agasallos damos e 

recibimos é bo que incluamos 

entre eles un libro 

Esperamos que esta pequena guía vos axude a 

elexir algúns dos títulos e desexamos que teñades 

tempo de ler e compartir estas lecturas con toda a 

familia, en especial cos vosos fillos e fillas. 

Bo Nadal! 

A espada esmeralda 
Anxo Fariña 

Ed. A NOSA TERRA 
Os Megatoxos embárcanse 
nunha nova aventura que os leva-
rá ao medievo na procura de so-
lución a unha mutación genética.  

3º ciclo 
Educación 

Primaria  
Xela volveuse vampira!! 
Fina Casalderrei. Ed. BAÍA 
Unha achega ao tema da violencia 
contra as mulleres desde os ollos 
dun neno. Inclúe DVD con sesión de 
contacontos. 

 

Los Cuentos de Beedle el 
Bardo 
JK Rowling. Ed. SALAMANDRA 
Libro de contos para nenos magos 
da autora de Harry Potter  
 

Palabras de caramelo 
Gonzalo Moure. Ed. XERAIS 
Kori é un neno saharaui que só 
recoñece as palabras nos move-
mentos da boca.  
 

Molly Mon y 
los ladrones de cerebros 
Georgia Byng. Ed. SM 
Nova entrega das aventuras da ne-
na hipnotizadora máis famosa do 
mundo. 


