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Felices vacacións! 
Recordade sempre que os 
libros son os vosos amigos. 

Coidádeos e  
disfrutade con eles.  
Un bico de Chispa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Queridas familias:  
 

Un novo curso toca ao seu fin, e como cada ano, chegan 
o verán e as vacacións.  

O Equipo da Biblioteca anímavos a que transmitades 
aos vosos fillos e fillas o amor pola lectura. É importante 
que atopedes un momento cada día para adicarlle ese 
tempo a disfrutar dos libros ou a exercitar a mente. 
Ninguén dubida que ler require, e sempre requerirá, un 
esforzo; pero é tarefa das familias e do colexio 
facerlles entender que grazas a el, a lectura se 
convertirá (se non o é xa) nunha actividade marabillosa e 
completa que compensará absolutamente ese tempo de 
dedicación. 

Estes días estivemos facendo unha valoración da 
“HORA DE LER” en todos os niveis educativos. 

Como sabedes, adicamos 20 minutos a ler, cada día 
deste curso. Agora gústalles comprobar todo o que leron 
nestes nove meses. Como Chispa dicía no blogue, temos 
que felicitar a moitos alumnos e alumnas porque 
cruzaron esa liña que separa aos lectores do resto do 
mundo. A nosa meta é chegar a contaxiar, a entusiasmar, 
e a embarcar a todo o alumnado nesta aventura que é 
LER. Ler para medrar, para aprender, para divertirse, 
para ser libres, para soñar, para transmitir, para 
compartir, para valorar... LER!  

 
PRE-LECTORES 
- “Os Bolechas”. Pepe Carreiro. A Nosa Terra. 
- “Antón e Pompón”. Anxo Fariña. A Nosa Terra. 
- “Os Pelelliños”. Anxo Fariña. A Nosa Terra. 
- “A rebelión das rúas”. Ana Boullón/Pere Tobaruela. 

Sotelo Blanco. 
PRIMEIROS LECTORES 
- “León de biblioteca”. Michele Knudsen. Ed. Ekaré. 
- “Abrazos de vainilla”. Fina Casalderrey. SM 
- “Don Pol e o pequeno Pin”. Max Portela. Baía Edicións. 
- “¡No me gusta leer!”. Rita Marshall. Piñata. Vicens 

Vives. 
LECTORES AUTÓNOMOS 
- “Sopa de Marsopa”. Isabel Freire. Ed. Xerais. 
- “O lume dos soños”. Cibrán Ulloa. Baía Edicións. 
- “Lóbez”. Antonio Yáñez Casal. Baía Edicións. 
- “Boas noites”. Paula Carballeira. Ed. Xerais. 
- “Las Crónicas de Spiderwick”. Tony Diterlizzi. 

Ediciones B, S.A. 
- “Geronimo Stilton”. Geronimo Stilton. Ed. Destino 
LECTORES EXPERTOS 
- “Os Megatoxos”. Anxo Fariña.  
- “Matilda”. Roald Dahl. Ed. Alfaguara. 
- “Os sons da buguina”. Carlos Labraña. Baía Edicións. 
- “Das novas cousas de Ramón Lamote”. Paco Martín. 

Galaxia. 


