
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O debut de Martino 
Porconi 
Neira Cruz, Xosé Anto-
nio 
Editorial Galaxia 
(libro+CD)  
 
Neste musiconto retoma-
mos a historia dos tres 

porquiños pero desde unha actitude nova: o lobo é un 
tenor de grande talento, e o porquiño máis pequecho 
ten o corazón entregado ao bel canto. Xosé A. Neira 
Cruz e a Real Filharmonía de Galicia  ofrécennos unha 
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Escola Unitaria de Vide 
Biblioteca A Dúas 

http://aldeatotal.blogspot.com 

Contos en cantos 
Almudena Janeiro 
OQO Editora.  
(libro+CD)  
 
 
Nárranse en verso, con pegadi-
zas melodías algúns dos libros 
máis  atractivos da editora, Nun 
aespléndida edición que engade 
ao interés do relato o valor do 
traballo musical. 

 
PELO GATO 24  
CANTIGAS E XOGOS 
PARA NENOS 
Carlos Real Rodríguez 
 Pai Ediciones 
 
LIBRO + CD + DVD 
 
 

Unha selección de cantigas e xogos tradicionais Gale-
gos, cun documental  en DVD explicativo 
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Pregunta á Dra. Pe-
teiro sobre os Bichi-
ños 
Claire Llewellyn 
Baía Edicións  
 
A Dra. Peteiro é unha 
ave femia moi sabia que 
é consultora sentimental 
dos animais. Agora po-
des ler os consellos da 
experta Dra. Peteiro 

sobre calquera tipo de problema relacionado co ciclo da 
vida, a cadea alimentaria, a dieta e as relacións entre 
os animais.  

A casa máis grande do 
mundo 
Leo Leoni 
Editorial Kalandraka 
 
 
Unha familia de caracois vivía 
nunha xugosa col. Coa casa ás 
costas, percorríana lentamente 
na procura dalgunha herba tenra 
para roer. Un día, un pequeno 

caracol díxolle ao seu pai: “Cando sexa grande, quero 
ter a casa máis grande do mundo.”  

A volta ao mundo en 80 
contos 
Saviour Pirotta 
Baía Edicións 
 
 
Sabías por que os hawaia-
nos honran o bufo? Coñe-
ces a historia de Liu, un 
mozo chinés e a princesa 
dragoa? Esta e outras his-
torias deste libro conforman 
unha marabillosa viaxe po-

los contos tradicionais de 80 culturas diferentes  

Comelo todo 
Mireia Canals 
Editorial Baía 
 
O fío condutor deste relato, 
que ten a comida como 
eixo central, son Marcos e 
María, dous irmáns de 3 e 
1 e medio anos, que nos 
presentan e despiden unha 
historia positiva e relaxan-

te. Nesta publicación, ademais, propóñense diversas 
propostas didácticas: creación de novas situacións, 
unha canción, outras posibilidades do conto e activida-
des en inglés relacionadas con aspectos tratados na 

 
Arrolos e rodas 
Noemí López 
Editorial Everest Galicia 
 
 
As cancións de anainar ou 
de berce constitúen un vín-
culo entre o adulto e o me-
niño, axudándolle a pren-
der no sono. A entoación e 
o ritmo silábico destas 
composicións tranquilizan 

e acariñan os máis pequenos . Coas cancións de roda 
iniciámonos na literatura a través do xogo, un xogo 
compartido que nos axuda a relacionarnos cos nosos 
iguais.   

Cando escoito o teu 
corazón 
Mª Teresa Puig Calzadilla. 
Edicións do Cumio 
 

Cando escoitas o corazón 
doutra persoa todo pode 
cambiar nun intre. Iso é 
maxia! 

E esta maxia aprenderáa Lucas de súa nai, quen tamén 
lle descubrirá en que cousas hai que fixarse para averi-
guar como se atopa unha persoa sen que esta che diga 

A pel do Crocodrilo 
Abraham Carreiro 
A Nosa Terra 
 
Hai moitos anos, os habitan-
tes dunha pequena aldea 
africana vivían atemorizados 
por unha misteriosa luz bran-
ca na noite, ata que descu-
briron que era a pelbrilante e 
mollada dun crocodilo, que 
reflexaba a luz da lúa. 

 
Eu son tan forte 
Carme Hermida Gulias 
Editorial Sotelo blanco 
 
Era unha Muller a quen 
lle gostaba entender as 
cousas que a rodeaban. 
Unha mañán de inverno 
saíu á xeada e reflexio-
naou sobre cal podería 
ser a cousa ou persoa 

máis forte do mundo, e comenzou a preguntar. 


