
 

 

Título:  Antoni Gaudí 

Autora : Dalia Aguillon Marsó 

Editorial:   Kalandraka 

Sinopse: Biografía ilustrada de Gaudí, adaptada a nenos a partir de 
catro anos de idade. 
Un libro ideal para iniciar na arte aos máis pequenos e tamén para que 
os adultos os acompañen e guíen nesta viaxe. 
 

 

 

Título: 1,2, 3 Contando 

Autor: Varios autores 

Editorial:  Engaiolarte Edicións 

Sinopse: Un libro despregable para contar os máis pequenos 

 

 

 

 

Título: A mellor sopa do mundo 

Autor:  Susana Iserns 

Ilustracións: Mar Ferrero 

Editorial:  OQO 

Sinopse: Os animais refúxianse na casa de Tartaruga, que 
vai preparando unha sopa.. Eles están convencidos de que 
ten un ingrediente secreto... 

Un libro para aprender o valor das pequenas cousas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título : Entrénalo para la vida 

Autora : Cristina Gutiérrez Lestón. 

Editorial : Plataforma 

Os nosos nenos e nenas son 
agora máis inseguros, están 
sobreprotexidos e teñen moitos 
máis medos, pero cando un 
neno/a entende algunha das 
cousas que sinte, ou o que lle 
acontece por dentro, percibes 
como lle cambia a mirada de 
golpe, e como por fin lle é doado 
modificar o seu comportamento. 
Con prólogo de Eva Bach, este 
libro aporta recursos para 
pais/nais para potenciar a 

educación emocional dos seus fillos e fillas. 
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