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Que che gustaría ser?.Edit. Kalandraka. En-

canta a tenrura da historia e emociona a dozura 

das ilustracións.  Un canto á imaxinación que se 

traduce sobre todo nun canto de Amor.  

Se eu fose moi alto. 

Edt.Kalandraka: ¡Imaxina 

cantas cousas poderías fa-

cer sendo moi, moi alto...  
  ¡Que parvos son os camaleóns!.Edit. Kalandraka: 

É un libro científico, explica un método para 

descubrir aos perigosos camalóns que se agochan 

mimetizados en cualquera parte da casa. 

Pasito. Edit. Kalandraka: ¿Quen non ex-

perimentou sensacións de impotencia an-

te situacións difíciles…? A testemuña da 

superación ven  de Pasito e do tesón co 

que se enfronta ao camiño que o separa 

do fogar... 

O traxe de luces. Edit. Ka-

landraka: 

Aplausos, berros, música de 

claríns! O toureiro sae á  

area, seu traxe de luces bri-

lla baixo o sol... 
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Xa me tardan estes Magos-Mamá 

Cabra: Con textos dos nos@s millor@s 

autor@s de poesía infantil, para desga-

ñitarte nestas vacacións 

O meu avó Carmelo: A fi-

gura do avó, cofre de his-

torias remotas. Sempre 

deixa unha pegada fonda 

en todos nós.  

  A árbore das follas DIN A4: 

Houbo unha vez unha árbore que 

naceu no máis recóndito do bos-

que e que sabía, desa forma 

vexetal e misteriosa...,que se 

convertiría en papel. E unha pri-

mavera...  

Los colores de Dulari: Creado polas 

indias Dulari e Gita Wolf. Edit. Kókinos. 

Trata a historia de Dulari Devi, como 

era a súa infancia e como aprenderá a 

debuxar na casa da señora á que ía fa-

cerlle as tareas domésticas. 

La reina Trotamundos en 

China: Edit. Combel. 

Estamos nunha época de 

multiculturalidade, o noso 

veciño pode ser dalgún país 

que descoñecemos, na es-

cola crecen uns ao carón 

dee outros nenos e nenas 

de diferentes orixes. 
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Brais e os demais: Editorial Xerais. 

Brais conta cousas simpáticas da súa vida 

O espello e o dragón: Edicións Xe-

rais. 

Nun curruncho do Himalaia un dra-

gón tiña atemorizado a todo o pobo.  

 Cuentos fantásticos para conocer el 

mundo: Editorial Oxford 

Varios contos que se desenrolan en 

diferentes países do mundo. 

El lugar más bonito del mundo: 

Editorial Alfaguara.  

Juan abandonado pola súa nai, 

vive coa súa pobre avoa. Só dese-

xa aprender a ler. 
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La princesa Noche Resplandeciente: 

Editorial SM. 

Antiga lenda do Xapón que conta a historia 

dunha princesa e os seus cinco pretenden-

tes. 



Cuentos del barón de Cotopaxi. Edit Ana-

ya: seis contos onde se viven aventuras en 

marcos como O Himalaya, A Antártida ou 

perigosos volcáns, onde os protagonistas 

vense obrigados a medir as súas forzas coa  

natureza …. 

A filla do ladrón de bicicletas. Edit. 

Xerais:  historia dunha rapaza que ten 

coma máxima aspiración ser equilibris-

ta nun circo... 

  A volta ao mundo en 80 días. Edit. Al-

madraba:  aventuras do cabaleiro inglés 

Phileas Fogg, que acompañado do seu cria-

do Picaporte, quere demostrar á socieda-

de da época que é posible percorrer a Te-

rra en só 80 días... 
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Cuaderno del Himalaya: Editorial Anaya 

O autor recolle as súas notas da expedi-

ción ao Annapurna a montaña máis perigo-

sa do Himalaia. 

Me llamo...Gandhi: Edit. Parramón 

É unha biografía dun personaxe de 

relevo universal, relata a súa vida, a 

súa obra e o ambiente do mundo no 

que viviu. 


