
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As outras historias 
Un libro que fala desas historias que non 
se ven, das que están agochadas e nin 
sequera se sabe que existen. Historias de 
había unha vez e de princesas e de 
pantasmas e de… 
 
        Autora: Paula Carballeira 
        Editorial: Galaxia 

El diario de las cajas de fósforos 
Unha nena visita ao seu bisavó e 
escolle unha caixa de puros que 
atesora no seu interior un montón de 
caixas de fósforos. Dentro de cada 
caixa hai un recordo: un óso de oliva, 
unha chapa de botella, unha 
entrada, unha letra de chumbo…Un 
diario de obxectos gardados por un 
neno que ansiaba deixar constancia 
da súa vida pero que non sabía ler 
nin escribir. 
Autor: Paul Fleischman 
Ilustrador: Bagram Ibatoulline 
Editorial : Juventud 

Brinca vai! 
“Brinca vai!” É un camiño cheo de 
pasos grandes, pasos pequeniños, 
de carreiras e chimpos, de risas, de 
bailes, de notas , melodías, e sobre 
todo de xogos. De xogar a pensar 
… Por que non? De abrir os brazos 
e os ollos e realmente crer que hai 
un xeito diferente de facer as 
cousas. 
Paco Nogueiras 
Autor: Paco Nogueiras 
Ilustrador: David Pintor 
Editorial: kalandraka 
 

Pienso luego insisto 
¿Quién soy? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Y el 
colegio? ¿Hay que hacer siempre caso al 
corazón? Este es el tipo de preguntas que nos 
solemos hacer sobre la vida y el mundo que nos 
rodea. Preguntas difíciles que no tienen una sola 
respuesta. Pienso luego insisto,  igual que 
ocurrió con Ahora que lo pienso, nos ayudará a 
encontrar respuestas y, sobre todo, a pensar por 
nosotros mismos. 
Autores: Anne Sophie Chilard/Pascal Lamaitre 
Editorial SM 
 
 

Cómo funcionan las cosas 
 
Este libro lévanos  nunha 
fascinante travesía a través da 
nosa propia esencia, para que 
poidamos non só comprender, 
senón gozar unha viaxe 
asombroso a través da máquina 
máis importante e sorprendente: 
o corpo humano.  
Autor: David Macaulay 
Editorial: Océano Travesía  

O cademo azul  
 
É un libro moi emotivo centrado no 
tema do contaxio da SIDA, por unha 
transfusión de sangue, nunha nena de 
once anos. Ambientado na cidade de 
Vigo, a protagonista, Ánxelica, vai 
escribindo no cademo azul que lle 
regalou o seu avó os seus sentimentos 
máis profundos. 
 
Autora: An Alfaya 
Editorial: Xerais 

Leonardo da Vinci 
 
Con só dez anos, Paulo convértese en 
aprendiz de Leonardo da Vinci, o gran 
pintor e inventor. O diario de Paulo 
mostra o punto de vista dun neno sobre 
un tempo e un lugar fascinantes, ademais 
de penetrar na mente dun dos maiores 
xenios do mundo. 
 
Autor: Steve Augarde 
Editorial: Baía Edicións 
 

¡Nos divertimos con la ciencia! 
 
Libro de experimentos no que se 
combina tanto unha parte informativa 
coma outra de manualidades. Presenta 
un total de 28 experimentos 
relaccionados coa ciencia que se poden 
realizar dunha maneira sinxela e 
divertida na casa.  
 
Autora: Àngels Navarro 
Editorial: Combel 

http://www.literaturasm.com/Pienso_luego_insisto.html#Pienso luego insisto
http://www.literaturasm.com/Pienso_luego_insisto.html#Pienso luego insisto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gran libro dos medos do rato 
pequeno 

Todo o mundo ten medo a algo, 
aínda que parece que o rato 
protagonista de Gravett é quen 
máis medos ten.  
Ainda que os nenos non superen 
os seus medos de vez, este libro 
guiaraos no camiño para 
racionalizalos, ademais de 
ensinarlles unha chea  
Autora e Ilustradora: Emily 
Gravett 
Editorial: Patasdepeixe 

 
A casa máis grande do 
mundo 
Unha casa de caracol 
grande como unha 
catedral, rechamante 
como unha torta de 
aniversario, redonda 
como un circo. Non 
será difícil de 
transportar? 
Autor: Leo Lionni 
Editorial: Kalandraka 

 

El libro con mordisco 
 
Creado para a Tate Gallery, un  
libro que invita a colorear e 
xogar coa gran trabada que se 
atopa no centro de cada 
páxina. Grazas á sua inxeniosa 
forma, se pode utilizar como 
xoguete para potenciar a 
imxginación e a creatividad e 
infantil. 
Cada páxina é unha nova 
aventura. Empeza a pintar 
doutra maneira! 
 
Autor: Hervé Tullet 
Editorial: Coco Books 

 

Chibos chibóns 

Conto popular. Isto é o que lles sucedeu 
a tres chibos, un grande, outro mediano 
e outro pequeno, que un día quixeron 
cruzar a ponte para comer herba, e 
deron cun horrible ogro. 

Olalla González (adaptación) 
Federico Fernández (ilustración) 

Editorial: Kalandraka 

 

O gran libro dos medos do 
rato pequeno 

Todo o mundo ten medo a 
algo, aínda que parece que 
o rato protagonista de 
Gravett é quen máis medos 
ten.  
Ainda que os nenos non 
superen os seus medos de 
vez, este libro guiaraos no 
camiño para racionalizalos, 
ademais de ensinarlles 
unha chea  
Autora e Ilustradora: Emily 
Gravett 
Editorial: Patasdepeixe 

“Brinca vai!” É un camiño cheo de 
pasos grandes, pasos pequeniños, de 
carreiras e chimpos, de risas, de bailes, 
de notas , melodías, e sobre todo de 
xogos. De xogar a pensar … Por que 
non? De abrir os brazos e os ollos e 
realmente crer que hai un xeito 
diferente de facer as cousas. 
Paco Nogueiras 
Autor: Paco Nogueiras 
Ilustrador: David Pintor 
Editorial: kalandraka 
 

A casa máis grande do 
mundo 
Unha casa de caracol 
grande como unha 
catedral, rechamante 
como unha torta de 
aniversario, redonda 
como un circo. Non será 
difícil de transportar? 
Autor: Leo Lionni 
Editorial: Kalandraka 
 

 

O pito cairo 
Conto popular. Esta é a 
historia dun poliño que un 
día se atopou cunha bolsa 
chea de moedas de ouro. 
Levoulla ao rei; pero aquel 
rei era moi, moi mesquiño. 
 
Marisa Núñez (texto) 
Helle Thomassen 
(ilustración) 
Editorial: Kalandraka 

El león que no sabía escribir 

O león non sabe escribir, pero 
eso non lle importa, xa que pode 
ruxir e ensinar os seus colmillos e 

non necesita máis. Pero un día 
coñece a unha leoa moi guapa 

lendo un libro. A unha dama así 
non se lle pode besar sin máis. 

Hai que escribirlle unha carta de 
amor… 

Autor: Martin Baltscheit 

Editorial: Lóguez 
 

“Brinca vai!” É un camiño cheo de 
pasos grandes, pasos pequeniños, de 
carreiras e chimpos, de risas, de bailes, 
de notas , melodías, e sobre todo de 
xogos. De xogar a pensar … Por que 
non? De abrir os brazos e os ollos e 
realmente crer que hai un xeito 
diferente de facer as cousas. 
Paco Nogueiras 
Autor: Paco Nogueiras 
Ilustrador: David Pintor 
Editorial: kalandraka 
 

http://www.kalandraka.com/ga/autores/detalle/ficha/gonzalez/
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http://www.kalandraka.com/ga/autores/detalle/ficha/thomassen/
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