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A Pantufla de Celia 

De Concha Blanco. Edicións Baía                                                        Editorial Richmond 

                                                                                                              Callum the  

                                                                                                                                                   Caterpillar 

                                                                            

Callum 

 

                                                                                     En inglés, o delicioso conto  da xoaniña tragona. 

1º e 2º: 

: 

 

7 cuentos y 77 

juegos. Editorial 

Beascoa. Para ler e 

xogar. Contos 

clásicos. 

 

Máis alá da fiestra. 

Maurice Sendak 

Kalandraka. 

Aida, una nena cun 

pai ausente, debe 

asumir o coidado da 

súa irmá… 

Kalandraka . Distintos modelos de 

familia e de circunstancias sociais 

están representados neste álbum 

con sabor a verán, viaxes… 

Lucy rescata a un muy mal 

viejo oso de peluche de un 

cubo de basura en el 

parque. Por la noche 

durante una tormenta… 

Smellybear .Ed. Richmond 

CD de audio. 



                                                       

 

 

 

 

 

 

3º e 4º 

 

                                                        

                                                             

 

 

 

                                                       

 

 

Colección Mi loca familia Chris 

Higgins. Edebé. Ilustrados. 

Son 22 capítulos breves, narrados 

en primera persona por Mattie, a 

filla de 9 años. O libro ten 144 

páxinas.  

El juego del sabelotodo. Beascoa. 

Reto á túa intelixencia . Son 620 

preguntas  e respostas sobre 

natureza, ciencia, cultura, con tres 

niveis de dificultade. 

Onde está o meu zapato. Tomi 

Ungerer.  Kalandraka. 

Agudeza visual para buscar nas 

ilustracións un obxecto camuflado. 

Curioso! 

A marabillosa medicina 

de Jorge. Roald Dalh. 

Xerais. 

Jorge consigue unha 

marabillosa medicina 

caseira coa que vai 

transformar á súa avoa. 

Moi divertido! 

. 

Stilton .Los mejores juegos 

de tus vacaciones 

Para o cumpreanos da tía 

Lupa organizamos una saída 

ao campo, Queredes saber a 

que xogamos.  Xogos 

superratónicos. Divertido! 

Los Futbolísimos El 

misterio del robo 

imposible. SM  Durante a 

inauguración da 

Exposición Tesouros do 

Antigo Exipto alguén 

rouba a xoia máis 

valiosa…Misterioso e 

entretido! 



5º e 6º: 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Poesía                   

 

 

 

 

 

MÚSICA:                               

 

 Anamarciana Vacacións 

en Europa .  A. Varela 

Ferreiro. Merlín.  

Anamarciana a 

extraterrestre máis 

simpática da galaxia vai de 

vacacións a Europa. 

El libro de los juegos de 

viaje. Stilton 

Ides de viaxe? Neste libro 

atoparedes os mellores 

xogos para ir no coche, no 

tren , no avión , no bus e 

divertirvio xuntos. 

Boa Viaxe! 

Asterix  el galo. 

Uderzo 

Banda 

deseñada. 

Recomendacións 

de música de 

xogos, cancións 

populares  e 

tradicionais  para 

cantar e bailar! 

En el reino de la Atlántida. Stilton 

Despois  dunha tormenta, Paulina 

encontra na praia un rapaz moi raro, 

coa pel celeste  o pelo azul. ¿Quen 

será? ¿Cómo chegou  ata alí? O 

náufrago fala unha lingua 

incomprensible e, vén dun lugar 

descoñecido.  

Un libro de poesía para todos para  ler no verán, pode ser en castelán de Juan Carlos Martín 

Ramos , ou ben una antoloxía da mellor poesía galega. 



 

Crocaio deséxavos unas felices vacacións  de verán 2015! 

 

 

Lede con atención esta selección de libros 

recomendados para o verán, hai títulos para todos 

os gustos e idades. Xa sabedes que podedes ir á 

Biblioteca Neira Vilas e pedilos en préstamo. 

Disfrutade do tempo libre cun bon libro e un bon 

xogo cos amigos e amigas! 

Ata o curso que vén! 

Coloréame! 


