
LECTORES EXPERTOS

La puerta encantada
Geronimo Stilton, Tommaso 
Valsecchi 

O poder das bruxas someteu a 
moitos reinos, e so eles poseen a 
arma capaz de acabar cos 
cabaleiros sen corazón.

 Memorias dun neno labrego
Xosé Neira Vilas

Balbino, un neno de aldea, que 
ten que se bater coa pobreza e as 
inxustizas da sociedade galega de 
entón.

Amazonia
Gabrón

Ed. Anaya

PAIS, NAIS, PROFES...

Cómo hablar para que sus hijos 
le escuchen y cómo escuchar 
para que sus hijos le hablen
Adele Faber, Elaine Mazlish

Editorial Medici

El frío modifica la trayectoria de 
los peces
    Pierre Szalowski

La historia de una felicidad caída del 
cielo.

  Dime quién soy 
  Julia Navarro

Unha aventura desgarradora  e 
cautivadora que ten uns personaxes 
excepcionalmente perfilados e 
literalmente inolvidables.

CEIP CHANO PIÑEIRO

  BIBLIOTECA
http://bibliotecachanop.blogspot.  com/  

LECTURAS 
PARA 

O VERÁN

 

http://bibliotecachanop.blogspot.com/


LECTORES POR CONTA ALLEA

Me gusta estar aquí

Sebastián de la Serna

Ed. Edelvives
Imos descubrir o mundo con Gus, 
Dot e unha mascota misteriosa.

A Lúa ladroa

        Pablo Albo, Pierre Pratt 

        Traducción Marisa Núñez
         OQO Editora
Eu non pensei que a lúa fora unha 
ladroa e busquei o meu chupete 
por toda a casa...

Os catro Amigos

Xoán Couto
Ed. kalandrakaSon os 
protagonistas do relato dos 
irmáns Grimm ao que 
coñecemos por Os músicos de 
Bremen.

PRIMEIROS LECTORES

    Bailar nas nubes

      Vanina Starkoff

      Finalista III Premio Compostela 
2010
      Ed. Kalandraka
Todas as mañás saía da miña casa para 

ver as nubes. O meu soño era bailar con elas algún día. 

El insólito ascenso de madame Pol

Nicolás Arispe
Faktoría K de Libros

...O home demostróu que non 
tiña ningún control da 

situación e que non tiña nin 
idea de como lograr que a 

señora volvera tocar 
terra......

O corazón do xastre 

Txabi Arnal
Ed. OQO

Cara ao final da súa vida, o xastre 
dáse conta de que o seu corazón 
nunca se implicara no traballo 

realizado en palacio. ..  

LECTORES AUTÓNOMOS

La faraona barbuda
Enric Lluch i Girbés
Ed. Bruño

As divertidas aventuras dunha 
princesa que non quere ser 
faraoa

  Os cabalos do meu tío
Gonzalo Moure
Col. Sopa de Libros
Ed. Anaya

O mellor das vacacións 
non é estar sen facer nada. 
As vacacións de Darío 
nunha aldea de beiramar. 

Fiz

Kiko da Silva
Revista bimestral


