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INFANTIL

Animales del mundo. Clementine

Sourdais. Ed. SM. Descubre ani-

mais dos cinco continentes nos

seus hábitats.

EQUIPO DA
BIBLIOTECA

http://centros.edu.xunta.es/ceipdeagolada

CEIP DE AGOLADA

El universo. Ed. Larousse. VV.AA.

A Terra, os planetas, as estrelas, as

galaxias… Todo o universo ao teu

alcance-

Picurruchos. Mar Pavón. Ed.

OQO. Mamá Pimpona quere ali-

mentar aos seus famentos pimpon-

ciños pero por nada do mundo

recorrería a aquelos saborosos...

Cando eu saiba ler. Yolanda Cas-

taño. Ed. Galacxia. Poema sobre

a aventura de aprender as letras.

O paseo de Rosalía. Pat Hut-

chins. Ed. Kalandraka. Neste

conto relátase a accidentada

persecución dun raposo a unha

galiña pola granxa

Aquí tes unha escolma de libros para

que leas no campo, tumbado nunha

hamaca, na praia, no río ou onde ti

queiras.

LE NO VERÁN,

DISFRUTARÁS

E APRENDERÁS.



1º CICLO

Unha familia normal. Daniela

Kulot. Faktoria K de libros. Cro-

quila, unha cría de crocodrilo e

Rafolo, un bebé xirafa forman

unha familia algo especial.

La mascota de Merlín. Euge-

nia Alcázar. Ediciones B.

Merlín é un can moi espe-

cial, o máis importante da

casa, ata que chega...Lucas.

Un cole horripilante. Francesca

Simon. Ed. SM. A profe é unha

gorila? O cole novo de Kate non é

o que ela esperaba.

2º CICLO

Soños de circo. Joxan Ormazabal.

Faktoria K de libros. A obra transpór-

tanos ao mundo máxico do espectácu-

lo circense. Un soño con malabaris-

tas, pallasos e elefantes.

3º CICLO

O meu gato é un poeta. Fran Alon-

so. Ed. Xerais. Atoparás poesía,

xogos de palabras, caligramas, narra-

ción e música.

O corazón do xastre. Txabi Arnal.

Ed. OQO. Cal é o son do corazón? E

por que latexa? O vello xastre vaino

descubrir gracias a unha viaxe.

Como se ocultan los animales. D.

Gilpin. Ed. Macmillan. Descubre

como fan os animais para non ser

vistos. Insectos que parecen flores,

ras con ollos na parte posterior...

Kofu: o neno de chocolate.

Lupe Lóriga. Nova Galicia Edi-

cións. Todos somos iguais in-

dependentemente da cor da

nosa pel, ou do lugar que pro-

cedemos.

Bebés animales. VV.AA. Ed.

Larousse. Aprenderás dun

xeito divertido o comporta-

mento e as actitudes das crías

dos animais.

La guía del detective. Ed. Usborne.

Como montar o teu propio despa-

cho de detective. Guía completa para

que te convirtas en detective.

¿Quieres ser piloto… de Fórmula 1?

Ed. Edebé. Pedro Martínez de la Ro-

sa piloto de McLaren relata anécdo-

tas da súa vida persoal e profesional,

os seus inicios, entrenamentos...

Los deportes a lo loco. Jacques Le-

rouge. Ed. SM. Descubre os princi-

pias deportes neste divertido libro.

Terás que empregar todo o teu inxe-

nio para buscar os obxectos infiltra-

dos.

Un día na granxa. Victor Raga. Ed.

Xerais. Os animais vertebrados e inver-

tebrados, animais salvaxes e animais

domésticos, a relación das persoas co

mundo animal.

O baúl dos ladróns. L. Frank

Baum, Ed. OQO. Marta subiu a

xogar ao faiado e atopou un baúl

que o seu tío mandara desde Italia.

Nate el grande. Lincoln Peirce.

Ed. Molino. Nate é un alumno

de 6º con malas notas e pésimo

comportamento cos mestres.

Nun so día de clase batiu o ré-

cord de conseguir o maior núme-

ro de castigos.


