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3º CICLO
O CARTEIRO DE BAGDAD.MARCOS CALVEIRO

MIGUEL ANGEL DÍAZ NAVARRO.TAMBRE.

Marcos Calveiro ofrécenos este engaiolan-
te relato. A súa forza literaria mergúllanos
nesta ocasión no Bagdad en guerra conse-
guindo retratar unha dura vida cotía de
supervivencia na que tamén hai lugar para
a esperanza.

Los padre de Nicolás, lo sorprenden

con la noticia de que la familia va a

pasar las vacaciones de verano en la

playa...

LAS VACACIONES DEL PEQUEÑO NICOLÁS.

RENÉ GOSCINNY.ALFAGUARA.

20.000 LEGUAS DE VIAJE SUBMARINO. JULIO

VERNE.ED.SM.

“Aprende a viaxar nun libro
e descubrirás un amigo”.

“Se teño un libro non estou so”.

“Lendo somos iguais, somos
diferentes.”

Non che me viría nada mal
un libro para o NADAL.

MERRY CHRISTMAS

PARA PENSAR

Julio Verne hace gala de su capacidad

para transportarnos a otro de sus

mundos de aventuras, el de las pro-

fundidades marinas. A bordo del sub-

marino del capitán NEMO.

CONTACTO:

Tel: 982 342278

ceip.pontenova@edu.xunta.es

gusileo.biblionova@gmail.com

http://bibliotecaceipapontenova.blogspot.com.es/

CATÁLOGO:

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/
A NOITE DA RAÍÑA BERENGUELA.XOSÉ A.

NEIRA.PLANETA/OXFORD

Na Catedral de Santiago unha raíña

dorme o seu sono de pedra. Unha

noite ao ano, Berenguela ...



Aborda un dos medos infantís

maís complexos, o medo aos

espazos abertos ao público.

Reivindica unha ollada á di-

versidade. Un libro moi reco-

mendable.

RARO.MARCOS CALVEIRO.

ANA PEZ.ALA DELTA

(TAMBRE)

O APALPADOR E A CASTAÑA

MÁXICA. XOÁN G. BIBLOS

O Apalpador é un personaxe

mítico galego que baixa polo

Nadal a levarlles os agasallos

aos nenos. Entra de noite nos

seus cuartos e apálpalles a ba-

rriguiña por ver se están manti-

dos e déixalles ademais dos

xoguetes, unha presa de...

LOS SUEÑOS DE LA JIRAFA.

XAN LÓPEZ DOMíNGUEZ.

EDELVIVES.

Una historia sobre una pe-

queña jirafa que apenas

puede ver por encima de

la hierba y su madre le

cuenta como son los ani-

males de la sabana

INFANTIL 1º CICLO 2º CICLO

RARO.MARCOS CALVEIRO. ANA

PEZ.ALA DELTA(TAMBRE)

DESDE O CORAZÓN DA MA-

ZÁ.XOÁN FARIAS.TAMBRE

LA HISTORIA DE LOS BONOBOS

CON GAFAS.ADELA TURÍN

KALANDRAKA

Ellos comían, viajaban y se moderniza-

ban mientras ellas criaban a la prole y

recolectaban camida. Pero un día las

bonobas decidieron...

O último día de clase, un grupo de

nenos escoita unha suxestiva propos-

ta:”escribe un libro”. O protagonista

faino. Fala coas súas palabras da súa

vila, da súa familia e dos seus amigos

e veciños.

Aborda un dos medos infantís maís

complexos, o medo aos espazos aber-

tos ao público. Reivindica unha ollada á

diversidade. Un libro moi recomenda-

Está inspirado en una historia

real. En lo alto de las monta-

ñas, a lomo de un caballo o

una mula, las bibliotecarias

recorrían los pueblos…

LA SEÑORA DE LOS LIBROS

HEATHER H.JUVENTUD

Aborda un dos medos infantís

máis complexos, o medo aos

espazos abertos ao público.

Revindica unha ollada á diver-

sidade...

RARO. MARCOS CALVEIRO.

ANA PÉSALA DELTA

O BUZÓN DOS NENOS.

ÚRSULA HEINZE.

EDI. GALAXIA.

Bea atopa unha amiga en

Amaia, que acaba de instalar-

se na cidade. Entre as dúas,

fan un club de nenos:poñen un

buzón nunha...

O CARTEIRO DE BAGDAD.

M.CALVEIRO.ED.TAMBRE

Relato sobre a guerra de Bag-

dad.A dura vida dun neno, na

que tamén hai lugar para a

esperanza e a amizade.

SALVADOR DALÍ, PÍNTAME UN

SUEÑO. MONTSE GISBERT

ED.SERRES

Este original pintor catalán nos abre los
“cajones” de su universo desbordante de
imaginación. Nos desvela sus pasiones,
sus excentricidades y locuras divertidas.


