
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

“Celtic Roots”é un proxecto educativo multidisciplinar 
que ten como obxectivo indagar no coñeocemento e 
comunicación entre nenos e nenas de países que 
compartne unha cultura atlántica común. 
Este CD-DVD recolle temas da música tradicional 
galega e irlandesa, interpretadas polo alumnado dos 
colexios CEIP. Humberto Juanes de Nigrán (Galicia), 
St. John’s Catholic Primary School de Manchester 
(Reino Unido) e St. Cronan’s School de Bray (Irlanda), 
contando coa colaboración especial de Xose Manuel 
Budiño en Galicia,  
Michael McGoldrick no Reino Unido e 
 Dònal Lunny en Irlanda, 
 que fixeron posible este traballo. 
PAI MÚSICA 

El viaje de Shackleton 
 
Nos últimos días da Idade Eroica das 
exploracións, Ernest Shackleton 
soñóu con atravesar a pé a Antártida. 
Pero  o seu barco, o Endurance, 
quedou atrapado polo abrazo mortal 
do xeo, detido nun mundo branco e 
xélido.  Os membros da expedición 
emprenderon unha longa travesía 
desesperada a través do xeo, á 
espera dun posible rescate. 
 
William Grill 
Editorial Impedimenta 

Poemas escritos para denunciar 
inxustizas, iluminar sombras, 
reivindicar vellos soños, expresar 
amor ou desamor, recrear lembranzas 
de infancia ou plasmar o estado de 
ánimo en relación coa paisaxe, que 
invitan ao lector 
a compartir o arraigamento das terras 
galegas e o sentir das súas xentes, a 
seguir os pasos de todos aqueles que  
xeron da poesía un 
xeito de vida. 
    
Antonio García Teijeiro 
Edicións Xerais 
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“Preguntas que poñen os pelos de 
punta 1, 2 e 3” 
Libros de ciencias cheos de preguntas e 
respostas que axudarán a nenos, e non 
tan nenos, a comprender o mundo 
dunha maneira amena e divertida.  
As explicacións veñen acompañadas de 
moitos datos curiosos e historias que 
axudarán a espertar o interese de 
todos pola ciencia. 
Carla Baredes e Ileana Lotersztain 
Edicións do Cumio 
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“Celtic Roots”é un proxecto educativo multidisciplinar que 
ten como obxectivo indagar no coñeocemento e 
comunicación entre nenos e nenas de países que 
compartne unha cultura atlántica común. 
Este CD-DVD recolle temas da música tradicional galega e 
irlandesa, interpretadas polo alumnado dos colexios CEIP. 
Humberto Juanes de Nigrán (Galicia), St. John’s Catholic 
Primary School de Manchester (Reino Unido) e St. Cronan’s 
School de Bray (Irlanda), contando coa colaboración 
especial de Xose Manuel Budiño en Galicia, Michael 
McGoldrick no Reino Unido e Dònal Lunny en Irlanda,que 
fixeron posible este traballo. 
 
PAI MÚSICA 

O percorrido que a eiruga fai da 
laranxeira ao limoeiro, durante o que se 
lle van sumando distintos compañeiros 
de viaxe, acaba sendo unha metáfora da 
propia vida: a mudanza dun estado cara 
á outro; a aparición de amigos, ou de 
inimigos, e conflitos que só se poden 
superar coa solidariedade e, finalmente, 
o amor. 
Paula Carbonell & Chené Gómez 
OQO editora 
 

“Paaaaaaasen e miren, damas e 
cabaleiros ¡” 
Quen non oíu esta frase algunha vez? 
Precisamentea iso invitámosvos, a pasar e 
mirar, e coñecer a Bonitos, 
dous monos gemelos, a Prudencio , o 
home bala, a Camilo , o mago…e así a 
todos os personaxes e as súas aventuras, 
que dan vida a este singular Circo. 
 
Dani Padrón y María Canosa 
Editorial Bululú 

“Eu son gato” 
Os gatos dormen moito e soñan máis. Pero soñan con 
ratos, con catnip, cun rico atún? Quizais. Pero tamén 
teñen grandes soños. Soñan que, por un intre, son 
leóns, tigres, guepardos, linces, leopardos… Soñan que 
cazan, que roxen, que se camuflan na neve. Soñan cos 
seus parentes felinos. E ti, con que soñas? 
 
Jackie Morris 
Editorial Lata de Sal 
 

 

 

 

“Celtic Roots”é un proxecto educativo multidisciplinar 
que ten como obxectivo indagar no coñeocemento e 
comunicación entre nenos e nenas de países que 
compartne unha cultura atlántica común. 
Este CD-DVD recolle temas da música tradicional 
galega e irlandesa, interpretadas polo alumnado dos 
colexios CEIP. Humberto Juanes de Nigrán (Galicia), 
St. John’s Catholic Primary School de Manchester 
(Reino Unido) e St. Cronan’s School de Bray (Irlanda), 
contando coa colaboración especial de Xose Manuel 
Budiño en Galicia,  
Michael McGoldrick no Reino Unido e 
Dònal Lunny en Irlanda, 
que fixeron posible este traballo. 
PAI MÚSICA 

O percorrido que a eiruga fai da 
laranxeira ao limoeiro, durante o que se 
lle van sumando distintos compañeiros 
de viaxe, acaba sendo unha metáfora da 
propia vida: a mudanza dun estado cara 
á outro; a aparición de amigos, ou de 
inimigos, e conflitos que só se poden 
superar coa solidariedade e, finalmente, 
o amor. 
Paula Carbonell & Chené Gómez 
OQO editora 
 

“Eu son gato” 
Os gatos dormen moito e soñan máis. Pero soñan con 
ratos, con catnip, cun rico atún? Quizais. Pero tamén 
teñen grandes soños. Soñan que, por un intre, son 
leóns, tigres, guepardos, linces, leopardos… Soñan que 
cazan, que roxen, que se camuflan na neve. Soñan cos 
seus parentes felinos. E ti, con que soñas? 
 
Jackie Morris 
Editorial Lata de Sal 
 
 


