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Neste documento preséntase unha selección de contos que permiten traballar
as competencias recollidas no proxecto de educación emocional “Viaxe ao reino

das emocións” da Fundación Meniños, e que complementan o material do
mesmo. Os epígrafes nos que se clasifica os contos correspóndense coas
competencias emocionais nas que está estruturado o proxecto: conciencia
emocional,

autoestima,

regulación

emocional,

empatía,

habilidades

socioemocionais e resolución de conflitos.
Algúns dos contos son útiles para traballar máis dunha competencia, polo cal
nestes casos se menciona en maiúscula outras posibles aplicacións.
A maior parte dos libros mencionados son albumes ilustrados axeitados para o
público de educación infantil, se ben se incluíron algúns para traballar de
maneira máis específica con nenos e nenas dos primeiros cursos de educación
primaria, polo cal nestes casos referénciase a idade no texto.
Animamos a mestres, mestras, pais e nais a introducir a lectura deste tipo de
contos na rutina da aula ou familiar, porque ademais de ser unha actividade que
nenos e nenas gozan moito, tamén serve para introducir e falar das emocións.
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CONCIENCIA EMOCIONAL

ANDRÉS, Jose Carlos e WIMMER, Sonja (2016) Los miedos
del capitán Cacurcias. Ed. Nube Ocho.

O capitán Cacurcias era o máis valente de todos os piratas,
pero fai pouco tempo empezou a ter medo de todo. Ata da
súa sombra. No barco do pantasma de ollos azuis, Cacurcias
terá que enfrontarse ao mismísimo pantasma, a un vampiro…
e ata ao home lobo!.
ARMISEN, Eva e PARROT, Marc (2009) ¿Qué me está
pasando? Random House Mondadori.

Un libro que inclúe un disco con seis cancións que tratan
temas como a vergoña, o amor, o medo e a rabia.

BALMES, Santi e Lyona (2011) Yo mataré monstruos por ti.
Principal de Libros.
Martina ten medo polas noites. Cre que no chan da súa
habitación escóndese un mundo habitado por monstros
que camiñan coa cabeza cara abaixo. Que pasaría se a
fronteira entre ambos mundo se rompese?
BERROCAL PÉREZ, Beatriz e SERRANO GUERRERO, Lucía
(2013) Tengo un dragón en la tripa. Ed. Everest.
Estase preparando unha función de teatro no colexio e o
noso pequeno protagonista ten medo a falar en público.
Pensa que ten un dragón na tripa que lle vai dando bocados,
e lle rouba
a memoria, por iso non se acorda da frase que ten que dicir
cando lle pregunten: “Dime, estrela fulgurante, sabes onde
está a lúa?" Como conseguirá vencer a tan terrible dragón?.
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BRADBURY, Ray e VILLAMUZA, Noemí (2014) Encender la
noche. Ed. Kókinos.

Había unha vez un neno que tremía de medo cando
chegaba a noite. Acendía lámpadas, candeas, lanternas e, de
poder, deixaría ao sol brillar sen descanso. Ata que un día,
unha nena misteriosa axúdalle a descubrir que a noite ten
escondida unha luz moi especial.
BROOKS, Felicity; Allen, Frankie. (2019) El abecé de las
emociones. Editorial Usborne.

Introdución ilustrada a este tema na que se trata de axudr
aos nenos e nenas a identificar e comprender as súas
emocións, así como a xestionalas de maneira útil e
construtiva.
BROWNE, Anthony (2012) ¿Cómo te sientes?. Editorial
Kalandraka.
Un libro de texto breve no que os mais pequenos e
pequenas poden ver as emocións en debuxos que as
representan. Tamén para EMPATÍA.
BROWNE, Anthony (2016) Willy y la nube. Fondo de Cultura
Económica.
A Willy perséguelle unha nube gris que lle impide divertirse
e da que non é capaz de desfacerse, ata que se enfronta a
ela. Un libro que fala das preocupacións e dos medos, e de
que é necesario enfrontarse aos mesmos para superalos.
BROWNJOHN, Emma (2007) Ya no tengo miedo (Todos
Somos Diferentes) Random House Mondadori.

Libro interactivo con fiestras e lingüetas que fala de todo
tipo de medos: á escuridade, aos raios, aos pesadelos pero
tamén a ser unha persoa maltratada, a non ter amizades, a
non ser capaz de facer algo...
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CANALS, Mireia e AGUILAR, Sandra. (2014) Colección
emocións. Baía Edicións.

Esta colección fala dos sentimentos e as emocións: primeiro
aprendendo a recoñecelas (decatarme que estou triste); a
saber expresalas (dicir "quérote", "estou triste" ou "síntoo");
tamén aprendendo a autocontrolarse (pensar antes de falar),
a facer amigas e amigos; e, finalmente, a ser responsable.
Inclúe actividades a desenvolver co conto e os seguintes
títulos:
- A amiga invisible – A morte
- A cola do dragón – A rabia
- As estrelas de cores – A alegría
- Os sacos de area – A tristeza
- A superheroína supersónica – O medo
- A nube gris – A preocupación
- Aprender a dicir que non – A asertividade
- Pensar as cousas – A impulsividade
- Cando estou tranquilo – A tranquilidade
Tamén para REGULACIÓN EMOCIONAL, EMPATÍA,
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS.
CANO, Carles e GIMÉNEZ, Paco (2001) ¡¡¡Papá...!!! Anaya.
O protagonista deste conto polas noites enfróntase a barcos
piratas, quenllas, ao Sétimo de Cabalería, a unha lexión de
momias... ata que o seu pai escorrenta todos os perigos. Un
conto para traballar o medo.
CANO, Carles e GIMÉNEZ, Paco (2012) ¡¡¡Mamáaa...!!! Anaya.
Antes de durmir, é xenial que te lean un conto, pero as veces
os nenos e nenas asústanse das historias. O lobo, a bruxa, o
dragón esperan entre as páxinas para asaltalos... Menos mal
que mamá está atenta e coida de que os monstros queden
ben encerrados dentro do libro. Para traballar o medo.
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CARREIRO, Pepe. (2014) O corpo tamén fala. Editorial
Bolanda.
Este libro amósanos como falamos co corpo, porque non só
o facemos coa boca. As mans son moi faladoras, poden falar
mesmo debaixo da auga. A cara tamén fala o seu, abrindo os
ollos, revirando a boca, mostrando os dentes... Os cans,
como non saben falar, falan moi ben co corpo para dicir
"dáme algo", "estou nervioso" ou "teño medo", ademais de
Baubau. Tamén para EMPATÍA.
CARRILLO, María Luisa (2015) Nicolás está contento.
Editorial CEPE.
Un libro ilustrado con pictogramas pensado para os nenos e
nenas máis pequenos e tamén para o alumnado con
necesidades educativas especiais.
CASALDERREY, Fina (2009) Fiz o coleccionista de medos.
OQO editora.
Fiz non era coma os outros nenos: Fiz era o neno máis
medorento do mundo! Unha historia para favorecer a
expresión de sentimentos e tirar proveito de algo que, en
principio, podería parecer unha limitación ou unha barreira
para o día a día. Tamén REGULACIÓN EMOCIONAL e
EMPATÍA.
CLEMENTE, Eva e ARIAS, TERESA (2016) Los tentáculos de
Blef (Miedo). Edita Emonautas.

Blef non consegue durmirse. Será que non ten sono?
¡Nooooon! O que pasa é que mañá é o seu primeiro día de
colexio. Queres descubrir quen lles ensinará a identificar e
xestionar os seus medos dunha maneira sa, respectuosa e
divertida?
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CLEMENTE, Eva e ARIAS, TERESA (2016) Los tentáculos de
Blef (Rabia). Edita Emonautas.

A Blef quitáronlle a súa su adorada bufanda verde e está moi
enfadado. Pero con axuda, aprende a expresar a rabia dunha
maneira divertida.
CLEMENTE, Eva e ARIAS, TERESA (2017) Los tentáculos de
Blef (Tristeza). Edita Emonautas.

Blef está moi triste. A súa amiga Droy marchouse e non ten
ganas de nada. Soamente de chorar. Un conto que nos da
permiso para chorar, para estar tristes e deixarnos coidar por
outras persoas cando nos sentimos mal.
CONANGLE, María Mercé e SOLER, Jaume (2013) Colección
Ecología emocional Ed. Parramon.

A ecoloxía emocional é o arte de xestionar, de maneira
sostible, o noso mundo emocional de forma que a nosa
enerxía afectiva sírvanos para ser mellores persoas, para
mellorar a calidade das nosas relacións persoais e o mundo
no que vivimos.
Esta colección inclúe os seguintes títulos:
- Exploradores emocionales
- Energías y relaciones para crecer
- ¡Como está el clima!
A partir de 7 anos.
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CONANGLE, María Mercé, SOLER, Jaume e LLORENS, Ester
(2016) Cosquillas para el corazón. 10 cuentos para
aprender a ser feliz. Edita Parramón.

A todos gústannos as cóxegas, pero sabías que o corazón
tamén ten cóxegas e que lle encantan? As cóxegas son
capaces de alegrar os corazóns máis apagados e cubrilos de
novo de luz. Tamén para REGULACIÓN EMOCIONAL.
COPONS, Jaume e MONTSERRAT, Pep (2019). Todo lo que
sé del miedo. Combel editorial.

O protagonista desta historia ten medo a perderse, a estar só
no bosque, ás criaturas fantásticas... pero hai algo que o
terroriza: a escuridade! E ter medo da moito medo, pero este
libro axúdanos a vencelo.
COPONS, Jaume e URBERUAGA, Emilio (2020) Todo lo que
sé cuando me enfado. Combel Editorial.

Moito ou pouco, todo o mundo se enfada. Cando te enfadas,
acostumas a dicir e facer cousas que non queres facer, pero
podemos evitalo? Este libro trata sobre o que nos pasa
cando nos enfadamos.

COUTURIER, Stephanie e POIGNONEC, MAURÈEN (2018) El
libro de mis emociones. Timún Más Infantil.

Rabia, tristeza, confianza, timidez, medo, alegría, ciumes…
Descobre estas emocións da man da pequena Graciela, e
axúdalle a traballalas cos consellos e as ilustracións
deste libro.
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DALE, Elizabeth e METCALF, Paula (2017) Nada puede
asustar a un oso. Ed. SM.

No máis profundo do bosque, Bebé Oso soña tranquilo…Pero
de pronto... que acontece? É como se un monstro ruxira!
Nada pode asustar a un oso e menos un monstro! Un conto
en verso que ensina a enfrontarse aos medos nocturnos.
D´ALLANCE, Mireille (2002) Cuando tenía miedo de la
oscuridad. Coprimbo.

Roberto acaba de deitarse e de repente oe un ruído
sospeitoso. Haberá alguén no armario? Agarrado á saba,
Roberto mira ao armario. Pouco a pouco, este transfórmase.
Pero por sorte volven papá e mamá e coa súa serenidade e
confianza conseguen que Roberto volva a durmir tranquilo,
aínda que a luz estea apagada. Tamén para EMPATÍA.
DENEUX, Javier (2020) Las emociones. Ed. Combel
Un libro moi sinxelo para os máis pequenos e pequenas,
baseado fundamentalmente nas ilustracións que
representan as principais emocións
DIDIER, Lévy e TURRIER, Fabrice (2004). El imaginario de
los sentimientos de Félix. Ediciones SM.

Félix e o seu coelliño de peluche Pimpón descóbrennos os
sentimentos neste orixinal imaxinario que mestura pequenas
aventuras con situacións cotiás. O neno aprenderá a
identificar e nomear sentimentos como o amor, a furia, o
nerviosismo, os celos e moitos mais. Tamén para EMPATÍA.
DOMECQ, Mathilde (2011) Poipoi e Tito se quieren. Bang
Ediciones.
Poipoi e Tito son amigos, e todo o fan xuntos:dormen
xuntos, comen xuntos e, a veces, peléxanse xuntos. Un
Álbum en formato cómic sen texto. Tamén para CONFLITO.
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FERNANDEZ TRELLES, Sabela e SUÁREZ OTERO, Alicia
(2015) Augusta e os seus medos. Edicións Xerais.
Augusta é unha nena que está chea de soños, pero é tan
medrosa que non consegue que ningún se lle cumpra. Ten
medo a voar, medo a que se rían dela, medo a probar cousas
novas... Un día, cansa de sentirse así, pídelles axuda aos seus
pais. A partir dese momento, terá que pasar diferentes
probas para decatarse de que a única forma de superar os
medos é enfrontándose a eles. Tamén para EMPATÍA.
FERRANDIZ, Elena (2012) El abrigo de Pupa. Thule
Ediciones.
Pupa protéxese co se abrigo tecido de medos. Por iso fuxe
das teas de arañas con forma de corazón, vive atrapada
nunha cuncha de caracol, axéxana as árbores e chóvenlle os
reloxos. A Pupa os medos impídenlle transformarse no que
verdadeiramente é.
FREYMANN, Saxton e ELFFERS, Joost (2005) Que tal,
vexetal? Alimentos con sentimentos. Edicións Linteo.

Libro ilustrado con fotografías de froitas e verduras que
expresan diferentes sentimentos.

GABRIEL, Cécile (2008) ¡Qué emoción? O cómo saber lo
que se lleva dentro. Edicións SM.

Un álbum no que se acompañan as fotografías con
descricións de diferentes sentimentos. Tamén para
EMPATÍA.
GARCÍA CALLEJA, Camino; RECUERO, Marco (2017) Para
siempre. Autoeditado.

Un libro para tratar o tema da morte afrontándoo de maneira
directa e sinxela.
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GARCÍA, Tania e APARICIO, Nuria (2020) ¿Qué necesito
cuando me enfado? Beascoa.

Cando Dami se enfada grita, chora, tírase ao chan… é a súa
maneira de expresar as súas emocións. A autora explícanos
nesta historia que necesitan os nenos e nenas cando se
enfadan, e por tanto que deben facer as persoas adultas
para comprendelos e acompañalos nesta emoción.
GIL, Carmen; CANTONE, AnnaLaura (2011) Superheroes en
apuros. Editorial Parramon.

Todos os nenos e nenas teñen un superheroe ou unha
superheroina dentro, pero hai momentos nos que o medo
non deixa que saia. Este libro conta con dez historias que
axudan a superar medos comúns como o medo aos
monstros, á oscuridade, a ir ao médico...
GIL, Carmen; LUCIANI, Rebeca (2007) La sonrisa de
Daniela. Kalandraka.

Un libro sobre o poder transformador dos bos sentimentos,
neste caso, expresados nun sorriso.
GIL, Sofía e GALÍ, Mercé (2020) Pensamientos. Grandes
herramientas para pequeños guerreros. Ed. Flamboyant.

A nosa mente non descansa, nin sequera cando durmimos.
Este libro axuda a identificar aqueles pensamentos
que che fan sentir nervios, intranquilidade, tristeza ou
enfado. Ademais, amosa estratexias para desfacerse de
pensamentos desagradables. A partir de 7 anos.
GISBERT NAVARRO, Montse (2003) Las pequeñas (y las
grandes) emociones de la vida. Editorial Tandem.

Definicións poéticas sobre sentimentos, ilustrados para
axudarnos a comprender as emocións como a timidez, o
medo, a alegría, o orgullo, etcétera.
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GRAVETT, Emily (2016) El gran libro de los miedos.
Editorial Picarona.
Todo o mundo ten medo a algo. Este libro conta con espazo
en branco para anotar os teus medos e expresalos por medio
da escritura ou o collage.
HERBAUTS, Anne (1999) La pequeña tristeza. Océano
Travesía.
Esta mañá, o sol nin brilla para o pobre Archibaldo. Unha
pequena nube perséguelle a todos lados e está empeñada
en ensombrecerlle o día.
HOFFMAN, Mary e ASQUITH, Ros (2013) El gran libro de las
emociones. Editorial Juventud.

Este álbum empeza coa seguinte pregunta: Como te sentes
hoxe? Contento? Triste? Aburrido? Animado?... Ou unha
mestura de todo isto e máis...? A través destas cuestións, o
libro presenta unha serie de emocións ilustradas con
exemplos.
IBARROLA, Begoña. Colección “Cuentos para sentir”.
Edicións SM.
Colección de contos ilustrados que axuda a guiar aos nenos
e nenas a través do mundo das emocións e sentimentos.
Dezaoito contos para traballar a alegría, o medo, o amor, a
empatía, o enfado, a ilusión, etcétera. Existe un libro dentro
desta colección para pais, nais, mestres e mestras. Tamén
para REGULACIÓN EMOCIONAL, EMPATÍA, HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS, RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
Esta colección inclúe os seguintes títulos:
- Aventuras de una gota de agua
- Chusco, un perro callejero
- Correprisas y Tumbona
- Crisol y su estrella
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- El club de los valientes
- El ladrón de estrellas
- El puente de Paysandú
- El oso gruñón
- El unicornio azul
- Historia de una lata
- La flor aventurera
- La historia de Dracolino
- La jirafa Timotea
- La princesa valiente
- Peligro en el mar
- Pirindicuela
- ¿Qué le pasa a Mugán?
- Simbo y el rey hablador
- Tú tienes la culpa de todo
- Un ciempiés bailarín
- Un jarrón de la china
- Un regalo sorprendente
- ¡Venga, Elisa, date prisa!
- ¡Yo soy el mayor!

SERN, Susana e CABROL, Marta (2017) Abecemociones.
Editorial Bruño.
Grazas a este álbum protagonizado por animais, o neno ou
nena descubrirá o alfabeto e á vez todas as súas emocións,
desde a A da alegría ata a Z da timidez, pasando entre outras
polo medo ou a vergoña. Así aprenderá non só a recoñecelas,
senón a nomealas, entendelas e tratar positivamente con elas.
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ISERN, Susana e CARRETERO, Mónica (2016). El
emocionómetro del Inspector Drilo. Nube Ocho.

Drilo, curioso dende neno por saber por qué chora sen ter
ganas, decide investigar e inventa un emocionómetro co
que medir e regular 10 emocións: alegría, tristeza, enfado,
medo, envexa, celos, sorpresa, vergoña, noxo e amor. Este
libro está recomendado a partir dos 7 anos, pero pódense
extraer ideas para nenos e nenas menores. Conta cun
blogue onde se poden descargar gratuitamente recursos:
bit.ly/Blog_emocionometro.
ISERN, Susana; FERRERO, Javier (2019). Una canción para
cada emoción. Nube Ocho.

Imos cantar unha canción para o enfado. Outra para a
tristeza, para a alegría, os celos, a envexa, o medo, a
sorpresa, o amor, o asco e a vergoña, para que nos axuden a
entendelas mellor.

JANISCH, Heinz; BANSCH, Helga (2002) Cuando Ana tiene
miedo. Editorial Luis Vives.

Un conto para tratar o medo cos mais cativos. Tamén para
EMPATÍA.
JONES, Richard e WALDEN, Libby (2016) En mi cabeza y en
mi corazón viven diferentes sentimientos. Editorial Bruño.

Felicidade, celos, valentía, vergoña, entusiasmo. Un álbum
troquelado para explorar o mundo das emocións. Grandes
ilustracións e sinxelos textos axudarán ao nenos ou nena a
recoñecer en cada páxina os seus propios sentimentos.

PÁXINA 14| CONCIENCIA EMOCIONAL

CONCIENCIA EMOCIONAL

KESELMAN, Gabriela e RUBIO, Gabriela (2009) No te vayas…
Ed. Kókinos.
A Catalina non lle gustan as despedidas. Sente algo raro no
corazón e na tripa cada vez que se vai o inverno, voa o seu
globo, perde un dente ou o seu papá apaga a luz pola noite,
pero comprenderá que algunhas cousas deben marcharse
para que outras igual de divertidas e reconfortantes podan
chegar.
KESELMAN, Gabriel e VILLAMUZA, Noemí (2001) De verdad
que no podía. Editorial Kokinos.

Marc quería durmir. De verdade que quería. Pero tiña moitos
medos e de verdade que non podía. A súa mamá probou
isto, e o outro, e aquilo tamén. Ata que ao fin…Un libro sobre
o medo.
LEACH, María e DE DIOS, Olga (2019) ¿Qué bigotes me
pasa? Ed. Planeta

Un conto para entender que todas as emocións son boas, se
sabemos identificalas e xestionalas.
LETRIA, Eva e MEJUTO, André (2016) Corre corre cabaciña.
OQO editora.
Non vin vella nin velliña, nin velliña nin vellón. Corre corre,
cabaciña. Corre corre, cabazón!, respondía á cabaza que ía
rodando polo camiño, ante a mirada estupefacta do lobo, do
oso e do león. Quen estará dentro dela, facendo burla das
tres feras? Para traballar o medo.
LIAO, JIMMY (2011) Soy feliz, no me preocupo... soy yo
quien tiene preocupado al mundo. Bárbara Fiore.

Este libro fala de medos e preocupacións, tristezas e
angustias, e amósanos a alegría como algo a conseguir,
cunhas fermosas ilustracións e textos poéticos para a
reflexión.
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LIENAS, Gemma. Colección El hada Menta. Editorial La
Galera.
Outra colección de contos ilustrados para tratar as
emocións. As historias teñen protagonistas distintos, pero
todas teñen un personaxe en común, que é a fada Menta,
que coida dos nenos e nenas que teñen algunha
preocupación. Inclúe exercicios e ideas para traballar os
sentimentos. A partir de 5 anos.Tamén para REGULACIÓN
EMOCIONAL, AUTOESTIMA, EMPATÍA, HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS, RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. Esta
colección inclúe os seguintes títulos:
- ¡Ya estoy!
- Música en la barriga
- La mitad de Juan
- Soy un monstruo
- Se necesitan besos
- Un espejo en el corazón
- ¿Mala suerte o buena suerte?...
LLENAS, Anna (2012) El monstruo de colores. Edita
Flamboyant.
O monstro de cores non sabe qué lle pasa. Fíxose un enredo
coas emocións e agora tócalle desfacelo. Unha historia
sinxela e divertida, que introducirá a pequenos e a maiores
na fascinante linguaxe das emocións. Existen recursos
gratuítos para traballar na páxina da autora:
bit.ly/Monstruo_colores. Tamén para EMPATÍA.
LLENAS, Anna (2016) El laberinto del alma. Editorial
Planeta.
Este libro é unha colección de 58 emocións e estados da
alma que te invita a reencontrarte con cada un deles nunha
viaxe interior. Para maiores de 6 anos.
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MANZANO, Eva e GUTIÉRREZ SERNA, Mónica (2010)
Recetas de lluvia y azúcar. Ediciones Thule.

Para cada unha das emocións, as autoras propoñen unha
descrición imaxinativa e poética, ademais dunha receita para
darnos pistas de que facer con esas emocións.
MARTÍNEZ PÉREZ, Rocío (2009) Gato Guille y los
monstruos. Kalandraka.

Un gatiño asústase polos diferentes ruídos da casa, e vai
perseguindo a súa mamá para evitar oílos...ata que ela tamén
sente medo e é o gatiño quen lle explica de onde ven cada
un.
MENÉNDEZ – PONTE, María e ABBOT, Judit (2018) El gran
libro de mis emociones. Duomo Ediciones.

O libro presenta 30 contos para amosar diferentes emocións
e ensinar a regulalas. Contén ficha educativa para cada un
dos contos.
MEILÁN, Ana e MAYO, MARTA (2016) Bágoas baixo a cama.
Edita Vivelibro.
O pequeno Simón, canso de que todo o mundo lle chame
chorón, decide gardar en botes debaixo da cama as súas
bágoas e as de todo aquel que chora, pero… Que ocorrería
se o mundo quedase sen bágoas? Un libro para falar da
aceptación das emocións e da importancia de exteriorizalas.
MIRANDA, Anne; EMBERLEY, Ed (1997) Monstruo triste,
monstruo feliz. Editorial Océano.

Libro que permite aos nenos e nenas pórse no lugar dos
diferentes sentimentos a través de máscaras de monstros
que os representa, ilustradas con diferentes cores. Tamén
para EMPATÍA.
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MONREAL, Violeta (2016) Colección sentimientos y
valores. San Pablo.

Unha colección de vinte e sete contos para que nenos e
nenas aprendan a recoñecer os seus sentimentos e consigan
mellorar as súas relacións cos demais. Está colección
diríxese a un público a partir dos seis anos. Inclúe os
seguintes títulos:
- Ada y la antipatía
- Baltasar y el bochorno
- Cristina y los celos
- Diego y la desilusión
- Enma y la envidia
- Fabiola y la felicidad
- Goliat y la gratitud
- Helena y el horror
- Iris y la ira
- Javier y el júbilo
- Karen y Keiza (que en euskera significa preocupación)
- Lucía y la libertad
- María y la morriña (que en gallego significa melancolía)
- Nuria y el nerviosismo
- Ñampi y la ñoñería
- Óscar y el odio
- Pedro y el pesimismo
- Quico y el querer
- Rosa y el remordimiento
- Sofía y la sinceridad
- Tarkey y la timidez
- Ura y Unga (que en esquimal significa amistad)
- Víctor y la vagancia
- Willy y Wickedness (que en inglés significa maldad)
- Xosé y la xenofobia
- Yago y el yuyu
- Zoel y Zel (que en catalán significa fuerza de voluntad)
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Ademáis, inclúe unha guía e un caderno:
- Guía de recursos-sentimientos y valores
- Cuaderno personal de sentimientos y valores
MORONEY, Trace. Colección Cuando estoy... Edicións SM.
Esta colección de libros axuda a entender que se
experimenta ante diferentes emocións. Ao final de cada libro
atópase unha guían sobre cada unha delas. Tamén para
EMPATÍA e RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
Esta colección inclúe os seguintes títulos:
- Cuando estoy contento
- Cuando estoy triste
- Cuando estoy enfadado
- Cuando me siento solo
- Cuando tengo miedo
- Cuando soy amable
- Cuando me siento querido
- Cuando estoy celoso
McBRATNEY, Sam (2009) Adivina cuanto te quiero.
Kókinos.
Un libro que trata sobre o amor na familia e o modo de
describir o tamaño dos nosos sentimentos. Tamén para
EMPATÍA.
NÚÑEZ, Marisa e BANSCH, Helga (2009) Cocorico. OQO
editora.
Cocorico é un pitiño que vive feliz coa súa nai. Un día que
Mamá Galiña vai facer biscoito,o pitiño ofrécese a ir pola
leña para acender o forno. Cando está en plena faena,
aparece un gato que o quere devorar. De milagre, Cocorico
salva a vida porque lle promete que lle dará a metade da
merenda. Máis, unha vez pasado o perigo, esquece o trato e
come o biscoito enteiro. Para traballar o medo.
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NÚÑEZ PEREIRA, Cristina; ROMERO, Rafael (2013)
Emocionario. Palabras Aladas.

Este libro é versátil, e se propoñen diferentes aplicacións a
medida que os nenos e nenas crecen. Inclúe unha guía de
explotación lectora, fichas de actividades e obradoiro de
emocións, dispoñibles online (bit.ly/Emocionario_sientes).
Tamén para EMPATÍA.
NÚÑEZ PEREIRA, Cristina; VALCÁRCEL, Rafael (2019)
Emocionados. Palabras Aladas,

Trapillo espera na súa casa a chegada dos seus amigos
Cajita e Pelota, para celebrar con ellles o seu aniversaro. Este
é o punto de partida dunha historia emocionante na que os
lectores e lectoras, da man dos tres amigos, coñecerán a
ilusión, a decepción, a vergoña, a tristeza, o amor, o medo, o
alivio, o asombro, a alegría e a gratitude.
PARETS, Carmen (2014) Paula y su pelo multicolor. Edita
Createspace.
Este conto está pensado para que os nenos e nenas
aprendan a recoñecer as emocións, as acepten e podan
expresalas e canalizalas de maneira positiva. Conta cunha
ampla recompilación de recursos e actividades na súa
páxina de Facebook (bit.ly/Paula_cabello). Tamén para
EMPATÍA.
PEÑALVER, Clara e SÁNCHEZ, Sara (2015) Cuentos para
educar con inteligencia emocional. Los niños de colores.

Penguin Random House Grupo Editorial.
Un manual para crear contos baseados nas diferentes
emocións adaptados ás distintas personalidades dos nenos
e nenas.
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PERCIVAL, Tom (2018) La preocupación de Lucía.
Ediciones SM.
Lucía sempre estivo moi contenta ata que un día descubriu
unha preocupación. Un conto que fala da importancia de
falar das cousas que nos preocupan e de como iso fai que se
fagan máis pequenas.
PIUMINI, Roberto e CANTONE, AnnaLaura (2013)
Emociones y sentimientos. Editorial Luis Vives.

Poemas que falan dos sentimentos e as sensacións, do
corpo e as súas diferentes manifestacións: o esbirro, o impo
ou o pranto, a inquietude ou a dor de tripa, as palpitacións
ou o rubor… En todos os casos, vivencias cotiás que, as
veces, resultan difíciles de identificar, entender ou expresar
polos nenos e nenas. A partir de 6 anos.
PORT, Moni (2013) El libro valiente. Ed.Takatuka.
Como sentes o medo no teu corpo? Que estratexias segues
para vencer o medo? Es capaz de enfrontarte a situacións
que non te gustan aínda cando sentas medo? Os collages,
fotos e ilustracións deste libro servirán para que nenos e
nenas se inicien nunha fantástica viaxe para entender e
abordar os seus medos.
PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2015) Los atrevidos dan el
gran salto. Beascoa.

Nesta aventura Alexia, Tasi e o seu can Rocky descobren
como ser valentes e dominar os seus medos. A partir de 6
anos.
PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2016) Los atrevidos en el
país de los unicornios. Beascoa.

Nesta ocasión, Alexia e Tasy descobren que teñen poderes
máxicos para aliviar a tristeza e axudar aos demais. A partir
de 6 anos.
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PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2016) Los atrevidos
¡Fiesta en el mercado!. Beascoa.

Alexia, Tasy e Rocky descobren que as cousas pequenas e
os lugares máis sinxelos poden esconder grandes alegrías. A
partir de 6 anos.
QUINTERO, Armando e LETRIA, André (2008) Que susto!
OQO
Caracol e Caracola dan un paseo cheo de aventuras. A
cadela Fifí confúndeos con dous bombóns e o gato Maruxo,
cun par de bólas. Vaia susto!, coinciden os dous, que saen
airosos grazas a se axudaren un ao outro.
RUAN (2009) O dragón comemedo. Baía Edicións.
Un día Bernal, un neno con tanto medo que case non podía
facer nada, encontrou un dragón grandísimo. A situación
semellaba terrible até que descubriu como encoller o
dragón e con el todos os seus medos.
SANMAMED, Marta e AZABAL, Mar (2017) Diez lágrimas y
un abrazo. Editorial Cuento de luz.

Pedro e os seus amigos descubriron que hai diferentes tipos
de bágoas: de frío, de adeus, bágoas picapica e de coco, e
que todas teñen a súa función.
SLEGERS, Liesbet (2012) Las emociones de Nacho.
Editorial Edelvives.
Un libro sobre as emocións con rimas, solapas e xogos de
descubrimento para os mais pequenos e pequenas, que
ilustra elementos que provocan cada emoción e os xestos
que a caracterizan. Tamén para EMPATÍA.
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VV.AA. Colección “Crezco feliz”. Timun Más. Planeta.
Unha colección para traballar cos máis pequenos e
pequenas as diferentes emocións. Inclúe estes títulos:
- Así me siento en casa
- Así me siento en la escuela
- Cuentos para crecer feliz
- Descubro mis emociones
- Las emociones de Max
- Pinto mis emociones con Max
YAMADA, Kobi e BESOM,Mae (2018) ¿Qué haces con un
problema? Ed.BiraBiro.

Unha historia que nos explica como os problemas crecen na
nosa cabeza por moito que non queiramos pensar neles. No
libro explícase como buscar axuda e solución para
desfacerse do mesmo, e incluso atopar nel unha
oportunidade de algo bo.
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AGUILAR, Luisa e NEVES, André (2007) Orellas de
bolboreta. Kalandraka.

Mara é especial e nada nin ninguén conseguirá restarlle
valor ás súas calidades porque a súa nai lle deu a clave para
saír airosa de calquera crítica: autoestima, imaxinación e
espontaneidade.
AGUIRRE, Zuriñe (2016) Martín Gris. Fun Readers Editorial.
Unha historia chea de sentimentos, que trata da autoestima,
o autoconcepto, a superación dos medos e a relación
materno-filial dende un punto de vista optimista e creativo.
Tamén para CONCIENCIA EMOCIONAL.

ANDERSON, Laura Ellen (2017) No quiero el cabello rizado.
Editorial Picarona.
NON! Non quero ter esta melena de cabelo RIZADO! Desde
cepillos a libros, e ata globos INFLADOS. Como podo acabar
con estes bucles testáns? Un conto para aprender a querer e
valorar o que temos.
ANDREAE, Giles; PARKER-REES, Guy. (2014) Las jirafas no
pueden bailar. Bruño libros.

Todos los años, en África, se celebra el Baile de la Selva... ¡y a
los animales les encanta bailar y hacer piruetas!Chufa quiere
participar en ese famoso Baile, pero como todo el mundo
sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿O sí...?. Tamén EMPATÍA
e HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
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BANSCH, Helga (2009) Petra. OQO ediciones
A gordura é fermosura!, dicíalle a súa nai, pero a Petra non lle
gustaba a imaxe que lle devolvía o espello. Ela quería ser
alta, esvelta e elegante, e sería capaz de remover ceo e terra
para conseguilo. Pero cando coñeceu a Fortunato…
BATTUT, Éric (2011) Todos menos uno. Libros del zorro
rojo.
Atreverse a ser diferente ten un alto custe social, pero tamén
unha incrible recompensa. Iso é o que descobre o pequeno
chícharo cando decide percorrer o mundo. Así, cada
estancia do seu viaxe convértese nunha oportunidade de
crecemento.
BEATY, Andrea e DAVID, Roberts (2018) Rosa Pionera
Ingeniera. Ed. Beascoa.

Rosa Pionera soñaba con ser unha grande enxeñeira...e da
súa imaxinación saían os máis abraiantes inventos. Un libro
sobre a perseveranza, a creatividade e sobre a importancia
de crer nas propias capacidades.
BRAMI, Alma; GRAUX, Amelie (2017) No me gusta como soy.
Editorial Tramuntana.
A min non gusta como son... Quixera ser coma Sonia, a miña
mellor amiga, cos seus fermosos cabelos, loiros e lisos. É tan
fina, tan grande, tan...
BUCAY, Jorge e GUSTI (2008). El elefante encadenado.
RBA.
Dende pequeno, un neno pregúntase por qué o elefante do
circo, tan forte e poderoso, non se libera da pequena estaca
á que o atan despois do espectáculo. Un día, un amigo moi
sabio ofrécelle unha resposta.
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CALI, Davide e Sonja BOUGAEVA, Sonja (2010) Malena
Ballena. Edita Libros del zorro rojo.

Na piscina, todas as nenas da clase rinse de Malena chaman
balea, porque está moi gorda e cada vez que si tira provoca
unha onda enorme. Ata que un día o monitor de natación
dille un truco: para poder vencer os complexos, basta con
pensar o contrario... e funciona: pensa “barracuda” e ponse a
nadar como un pez.
CANIZALES (2017) Guapa. Apila Ediciones.
Ola, son a Bruxa. Estou moi contenta porque teño unha cita.
Eu véxome moi GUAPA, pero non todos pensan o mesmo.
Non paran de darme consellos e non sei que facer. Terán
razón? É posible agradar aos demais e sentirme ben ao
mesmo tempo?
CUTBILL, Andy e AYTO, Russell (2010) A vaca que puxo un
ovo. Patasdepeixe editora.

Unha vaca que quere facer algo diferente, para destacar
entre as demais, e que pola súa simpatía e tristura é axudada
polas súas amigas galiñas. Claro que a envexa non é boa
conselleira e as súas "comadres" están seguras de que todo
é unha gran mentira. O final, sorprendente.
CUTBILL, Andy e AYTO, Russell (2010) Primeira semana na
escola das vacas. Patasdepeixe editora.

É o primeiro día de Daisy na escola das vacas, e os
becesrriños pásano piopa, pero Daisy non se acaba de
afacer. Esta historia celebra a diferenza e a aceptación.
DE DIOS, Olga (2013) Monstruo rosa. Apila Ediciones.
Un conto sobre o valor da diferenza. Unha historia para
entender a diversidade como elemento enriquecedor da
nosa sociedade.
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DÍAZ REGUERA, Raquel (2017) Cuando las niñas vuelan
alto. Ed. Lumen.

Adriana, Jimena e Martina teñen grandes sonos, pero a
banda de Don Nonoconseguirás cheoulles os petos de
pedras para que non podan voar...
DONALSON, Julia e SCHEFFLER, Axel (2010) El dragón Zog.
Mac Millan.
Na escola de dragóns, Zog quere gañar unha estrela
dorada. Ten que aprender a voar, ruxir e raptar princesas.
Pero a única que coñece sempre se portou moi ben con el.
Un libro para tratar o valor do esforzo, a valoración da propia
individualidade e as relacións respectuosas. Tamén para
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
GEESLIN, Campbell e JUAN, Ana (2006) Elenita. Ed. Kókinos.
Elenita quería ser dopradora de vidro comoo seu pa, pero el
non estaba de acordó, así que ela tivo que emprender un
grande viaxe a amosar a a sáu valía para conseguilo.
GIL, Carmen e MONTERO GALÁN, Daniel (2012) ¡Qué
fastidio ser princesa! Ed. Cuento de Luz.

Un conto sobre a igualdade, a importancia de ser nós
mesmos e mesmas e de ter a valentía de perseguir os sonos.
GUENECHTEN, Guido Van (2013) Lolo, un conejo diferente.
SM.
Lolo é un coello diferente ao resto pois ten unha orella
caída. Os demais sempre se rín del e Lolo intenta, sen éxito,
que a súa orella estea recta. Un día Lolo decide ir ao médico
e este ldille que todas as persoas teñen orellas diferentes e
que as suás son tan boas como as dos demais. Entón Lolo
síntese moito mellor e propón un xogo aos seus amigos.
Tamén EMPATÍA, HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
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IBARROLA, Begoña e MILLÁN, Blanca (2020) Yo también
soy diferente. Ed. Beascoa.

Este libro cóntanos as historias duns personaxes moi
diferentes, pero que amosan que todas as persoas
necesitamos sentirnos ben no noso corpo, e percibir que
podemos tomar certas decisións sen medo a equivocarse. A
partir de 6 años.
ISERN, Susana e BONILLA, Rocío (2017) El gran libro de los
superpoderes. Ed. Flamboyant.

Todas as persoas temos un talento que nos fai únicos e
especiais. A algunhas dáselle ben as matemáticas e a outras
a cociña. Uns son aventureiros e outros prefiren ler.
Descobre que che fai diferente dos demais, nin mellor nin
peor. Cal é o teu talento?
ISERN, Susana e LUCIANI, Rebeca (2014) Kiwi, un paxaro
máis ben raro. Ediciones La Fragatina.

Un día Rato contoulle a Kiwi algo asombroso: “ Din por aí
que es un paxaro” “Un paxaro?” estrañouse Kiwi “Como vou
ser un paxaro se non teño plumas nin grandes ás, non podo
voar, o meu pelo pincha, o meu pico é longo e bigotudo….?
Un conto que nos fala da importancia das diferenzas.
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ISERN, Susana e GÓMEZ (2017) Daniela Pirata. Susana Isern
y Gómez. Nube Ocho.
Daniela soña con ser pirata no Caimán Negro, pero o capitán
Orellacortada e os seus piratas fanlle pasar difíciles probas
para entrar na tripulación. A pesar de que as supera todas,
ten un último obstáculo: o capitán non quere mulleres no
seu barco... Conseguirá Daniela o seu obxectivo? Tamén
para HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
ISERN, Susana e TOLOSO SISTERÉ, Mariona (2020) Me
quiero. Grandes herramientas para pequeños guerreros.

Ed. Flamboyant.
Relatos curtos que invitan a falar do noso autoconcepto,
sobre como nos vemos para acompañarnos na narración e
as actividades que propón en cada unha. En cada relato
ofrece as mellores vistas sobre cada persoa tal e como é.A
partir de 7 años
JÓNSDÓTTIR, Áslaug, HELMSDAL, Rakel GÜETTLER, Kalle
(2010) Los monstruos grandes no lloran. Beascoa.
A Monstro Pequeno todo lle sae xenial. En cambio, Monstro
Grande é tremendamente torpe. Monstro Grande ponse cada
vez mais triste, pero que pode facer? Todo o mundo sabe
que os monstros grandes non choran…
KULOT, Daniela (2007). Crocodilo namorado. Factoría K de
Libros.
Crocodilo e Xirafa son dous personaxes que se namoran e
forman unha parella peculiar. Aparentemente, a súa relación
pode resultar un tanto complicada pola diferenzade
estatura. Pero é aí onde Crocodilo emprega toda a súa maña,
co obxectivo chamar a atención de Xirafa.
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LE DORZE, Jerôme e REMIAT, Chloé (2011) Diferente.
Ediciones Jaguar.
Un libro para aprender a valorar a propia singularidade e as
diferenzas, sobre a atípica historia de amizade entre un lobo
e unha ovella.
LLENAS, Anna (2015) Te quiero (casi siempre). Espasa.
Lolo e Rita son moi diferentes. Aceptar as diferenzas non
sempre é fácil... pero quen dixo que o sería? Un libro que nos
invita á comprensión de aquilo que nos fai diferentes,
amosando o afecto máxico dos polos opostos. Tamén
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
LLENAS, Anna (2017) Topito terremoto. Beascoa.
Unha historia sobre a hiperactividade e como aprender a
canalizar a enerxía desbordante dalgúns nenos e nenas sen
prexuízos, para axudar a que se sintan ben consigo mesmos
e mesmas.
MERLÁN, Paula e COBO, Lucía (2019) Pequeno botón.
Narval editores.
Pequeno Botón era moi pequerrecho. Soñaba con lucir nun
dos traxes que cosía Teixugo, o xastre. Aínda que pensaba
que polo seu tamaño xamais sería elixido. Non imaxinaba o
que lle tiña preparado o destino!
MORAN, Jose e WENSELL, Ulises (2013) La foca y la
autoestima. Susaeta Ediciones.

Pina é unha foca á que non lle gusta ser foca. Un día decide
pola súa conta e risco mellorar a súa aparencia e aféitase o
bigote. Pero o resultado non é, nin moito menos, o
esperado...
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NUÑEZ PEREIRA, Cristina e VALCÁRCEL, Rafael (2014)
Valores de oro. Palabras Aladas.

Todos os seres humanos temos calidades. Algunhas son
físicas, como a resistencia; outras teñen que ver co noso
carácter, como a paciencia. Unhas son máis visibles, como a
creatividade, que pode impregnar todo o que facemos;
outras pasan máis desapercibidas, como a sinxeleza. Este
libro permite explorar vinte e dous calidades da man de
once nenos de distintas xeracións, e así aprender
vocabulario que axude mellor a apreciar as propias
capacidades. A páxina web da editorial conta con material
complementario (http://bit.ly/Valores_oro)
ORDÓÑEZ, Lola e ARANCIBIA, Desirée (2017) El abrigo de
Jana. Emonautas.

Hoxe Jana leva posto un abrigo gris, e mentres camiña,
pensa e imaxina que ben se sentiría se fose alguén diferente.
Un conto que trata sobre a autoestima, falando daqueles
momentos nos que nos sentimos inseguros respecto a quen
somos e só nos fixamos nas cousas boas dos demais
esquecéndonos das propias.
PARETS LUQUE, Carmen (2016) Caracol col col.
Autoeditado.
Caracol Col Col eé o nome dun caracol moi especial que un
bo día cansado de que o confundan sempre co resto de
caracois do bosque, decide abandonar a súa cuncha de
colores en busca dunha nova e diferente que o faga único.
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PERCIVAL, Toma (2017) Totalmente Adrián. Ediciones SM.
Adrián sempre foi un neno normal, totalmente normal. Ata
que un día... crecéronlle ás! Un conto para deixar voar a
imaxinación e atreverse a ser diferente.
PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2015) Los atrevidos en
busca del tesoro. Beascoa.

Alexia e Tasy embárcanse nunha arriscada misión de rescate
para descubrir o segredo de onde se esconde o maior
tesouro do mundo., o que lles permitirá mellorar a súa
autoestima.. A partir de 6 anos.
REGUERA, Raquel (2015) Yo voy conmigo. Thule Ediciones.
Unha nena está namorada de Martín. Pero este non a mira.
Para que Martín se fixe nela decide cambiar seguindo os
consellos dos seus amigos, empezando así unha viaxe cara a
perda da súa identidade ata o punto de non ser capaz de
recoñecerse a si mesma.
REYNOLDS, Peter H. (2003) El punto. Edicione Serres
Non tes máis que facer unha pequena marca e observar a
dende te leva. Vashti dice que non sabe debuxar. A súa
mestra cre que si. Porque sabe que todo o mundo ten
capacidade creativa dentro de si. E onde hai un punto, hai
un camiño...
REYNOLDS, Peter H. (2004) Casi. RBA.
Este é un libro ideal para os nenos e nenas excesivamente
perfeccionistas e esixentes entendan que non é necesario
facer as actividades de maneira perfecta. Trata dun neno ao
que lle gusta debuxar pero non consegue plasmar con
exactitude a realidade, e iso o frustra, ata que aprende que
pode facer “case debuxos”, e que iso se estende a outras
áreas da vida, e esta visión da realidade axúdalle a gozar sen
esixencias da vida.
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SONJA, Wimmer (2016) La sombrerería mágica. Cuento de
Luz.
Un día, sen saber como, unha sombrerería aparece na praza
dunha pequena vila. Os seus habitantes sentíronse inquietos
ante tal novidade. Pero entón ocorreu o que ninguén
esperaba: os primeiros clientes póñense o sombreiro e fan
unha grande descubrimento. Un libro sobre a importancia de
ser un mesmo ou mesma e de descubrir os tesouros que
todos levamos escondidos no noso interior.
STEINITZ, Bárbara (2019) ¡Les importa un pepino! Cuento
de Luz.
Unha historia de donos e donas, cans, música e bombóns
que nos fala sobre a importancia de sentirse ben, de ser libre
de ser como somos sen compararnos. Unha invitación a
reflexionar sobre a crítica e o xuízo cara a outros e cara a nós
mesmos e mesmas.
TURIN, Adela e BOSNIA, Nella (2012) Rosa Caramelo.
Kalandraka.
Illada no seu xardín, Margarita é a única elefanta do grupo
incapaz de conseguir que a súa pel sexa de color rosa
caramelo. Cando os seus proxenitores desisten de imporlle
ese aspecto, por fin descubrirá o significado da liberdade e
abrirá o camiño da igualdade para as súas compañeiras.
TURIN, Adela e BOSNIA, Nella (2012) Artur e Clementina.
Kalandraka.
Unha relación que comeza con ilusión vese transformada
nun vínculo opresivo, onde Arturo subestima as súas
calidades e ridiculiza as súas aspiracións. Este conto permite
traballar a importancia de coñecer as nosas fortalezas e de
valorar as capacidades propias, pero tamén da importancia
de fomentar relacións respectuosas. Tamén HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.
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DE VRIES, Anke e MIN, Willemien (2017) Grisela.
Kalandraka.
Un día Grisela sentiuse moi triste, tan triste como a súa pel
gris. “Teño que facer algo”, pensou. Colleu un bote de
pintura roja e dixo: -Se me pinto dunha cor alegre, seguro
que me poño contenta. Grisela” é unha fábula actual sobre a
importancia de ser un mismo, aceptándose cos seus
defectos e virtudes.
WAECHTER, Philip (2008) Yo. Lóguez Ediciones.
“Eu son fantástico. Teño un gran corazón”. Pero, para ser
feliz, tamén o oso necesita un amigo.
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ADÁNEZ, Antonio e CABASSA, Mariona (2019) Tú eres un
cielo azul. Ed. Kairós.
Vera, unha nena inquieta e curiosa, comeza a preguntarse
sobre a súa relación co que lle rodea e o seu mundo interior,
o que a leva a buscar unha resposta.Un conto que aborda de
maneira sinxela, poética e intuitiva os fundamentos
filosóficos da meditación.
AGUIRRE, Zuriñe e ALSINA, Ester (2017) Medusa se ha
vuelto a enfadar. Parramón.

Alma e Confusa son grandes amigas. Pásano moi ben
inventando xogos no mar e escondéndose entre as algas
pero, como todos os amigos e amigas , ás veces enfádanse.
E cando unha medusa se enfada, que é o que pasa?
CASTEL-BRANCO, Inês (2015) Respira. Fragmenta Editorial.
Libro práctico que recolle exercicios de interiorización e
respiración consciente, e que inclúe unha guía de lectura
onde se explica que se traballa en cada exercicio, de onde
provén (do ioga, o taichi, o chikung...) e como se realiza
correctamente.
DUCH, Mamen e GURIDI (2017) Relajaciones. Grandes
herramientas para pequeños guerreros. Editorial

Flamboyant.
Este libro conten varias ferramentas sinxelas para que os
nenos e nenas se relaxen por medio da práctica da atención
plena ou mindfulness.
GRAIN, Helen; CABASSA, Mariona (2018) Beni y Bela
meditan. Kairós.

Unha simpática familia de coellos comparte a práctica do
mindfulness cos lectores e lectoras, xa sexan os nenos e
nenas, as súas familias e o seu profesorado.
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LITE, Lori; STASUYLE, Max (2012) El pulpo enojado
Ediciones Índigo.
Este conto propón un exercicio de relaxación muscular que
permite calmarse e manexar o enfado.
LITWIN, Eric e DEAN, James (2017) Pete el gato: I love my
white shoes. Lata de sal Editorial.

Pete comprouse uns preciosos zapatos brancos pero no seu
paseo atopa diferentes obstáculos que teñen os seus
zapatos de moitos cores. Pero el non perde nunca o bo
humor e canta a súa canción sempre. Un libro sobre a
adaptación e a resiliencia.
LLENAS, Anna (2015) Vacío. Bárbara Fiore.
A vida está chea de encontros, e tamén de perdas. Este libro
fálanos da resiliencia, ou a capacidade de sobrepoñerse á
adversidade e atoparlle un sentido.
PIÑERO, Raquel; Perpiñán, Arancha (2018) Cierra los ojos
Ona. Editorial YogaKids.

Un álbum infantil ilustrado para introducir a nenos e nenas
no mundo do ioga, aprender unha técnica de relaxación e
respiración, e practicar Mindfulness en familia.
PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2016) Los atrevidos y el
misterio del dinosaurio. Beascoa.

Unha nova aventura para falar do enfado e do mal xenio. A
partir de 6 anos.
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RAMÍREZ GIMÉNEZ, Ana – Luisa; RAMÍREZ GIMÉNEZ,
Carmen (2005) Así es la vida. Editorial Diálogo.
Un interesante conto que axuda a entender que a vida as
veces ten obstáculos ou situacións inesperadas, pero que
sempre hai alternativas que nos axudarán a aprender e
descubrir cousas novas. Pódese traballar a partir do mesmo
emocións como a tristeza ou a frustración. Tamén para
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
RODRÍGUEZ, Cristina e JUSTO, Cristina (2010) O segredo de
Flora. Edicións Embora.

Flora ten un segredo fantástico, e é que aprendeu unhas
palabras máxicas que a axudan a non sentir enfados nin
ganas de pegar. O segredo de Flora consiste en atopar un
modo de combater a violencia, explicando así a nenos e
nenas que é intolerable en todas as súas manifestacións.
Tamén para HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
SNEL, Eline (2018) Tranquilos y atentos como una rana. Tu
guía práctica de serenidad. Kairós.

Realizado a partir do libro do mesmo nome, está guía está
pensada para aplicar a partir dos 5 anos, e própón
actividades lúdicas para practicar só ou en familia.
SPIRES, Ashley (2014) La idea más maravillosa. Beascoa
Un día, a nena ten unha idea marabillosa. Sabe exactamente
que aspecto terá. Sabe exactamente como funcionará. O
único que ten que facer é construíla... Un retrato intelixente,
honesto e divertido dos pasos do proceso creativo que
motivará aos nenos e nenas a non desanimarse, a cambiar a
súa perspectiva e a probar de novo. Axeitado para traballar a
xestión da frustración.
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TIRADO, Miriam; TURU; Joan (2018) Tengo un volcán.
Carambuco editorial
Alba non o sabe, pero ten un volcán no seu interior, máis ou
menos entre o embigo e as costelas. Ás veces, o volcán
encéndese e explota. Entón o lume quéimao todo e Alba
sofre e asústase, todo á vez. Pero unha noite unha pequena
fada explícalle que pode facer cando se enfada, un truco
que a llevará a descobrir sensacións inesperadas.
THOMPSON, Carol (2015) Calma. Editorial Tramuntana.
Dora está moi enfadada e Juan está moi triste! Juan está moi
enfadado e Dora está moi triste! Incluso os mellores amigos
poden pelexarse algunha vez. Descobre como estes alegres
personaxes fanse amigos de novo. A veces o único que hai
que facer é manter a calma. Tamén CONFLITO.
VAZMAR, Lucía e BUTCHER, Alec (2016) Cae una estrella.
Edita Alvanova.
Rosa é unha grande viaxeira que sempre está tan nerviosa
que non goza de nada do que fai. Un día, coñece a Keops,
un camaleón ao que non lle preocupa nada e simplemente
“é”. Un libro para aprender relaxarse e meditar.
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CAVE, Kathryn e RIDDEL, Chris (2003) Otra cosa. Ediciones
Elfos.
Ninguén acepta ao protagonista deste libro porque é “outra
cousa”, é distinto dos demais. Sen embargo, un día aparece
“algo” pola súa casa, e xuntos aprenden que está ben que

cada persoa sexa diferente, e que poden ser amigos aínda
que sexan distintos. Tamén HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.
DEPAPOLA, Tomie (2020) Oliver Button es una nena.
Kalandraka.
A Oliver Button chamábanlle nena. A el non lle gustaba facer
as cousas que se supón que fan os nenos. A súa falta de
habilidade para o exercicio físico fai que outros nenos do
colexio o marxinen, búrlense del e o intimiden. Tamén
AUTOESTIMA.
CARRIER, Isabel (2010) El cazo de Lorenzo. Editorial
Juventud.
Este libro fala das persoas que son diferentes e dos
obstáculos que atopan no seu camiño. Pode axudar aos mais
pequenos a entender mellor as persoas con capacidades
diferentes.
GIDALI, Orit e GORDON-NOY, Aya (2016) Nuna sabe leer la
mente. Birabiro Editorial.

No colexio, a Nuna dixéronlle que ten pernas de flamenco e
iso non lle gustou nade de nada. A súa mamá entrégalle
unhas gafas máxicas coas que descubrirá que, ás veces, as
persoas non din o que pensan, ou pensan o que din, ou
pensan o que din que pensan. Tamén para CONCIENCIA
EMOCIONAL e HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.
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JARAMILLO PALACIO, Raquel (2017). Wonder. Todos somos
únicos. Nube de tinta.
Un conto ilustrado que traslada as ensinanzas de Wonder.
La lección de August, aos máis pequenos e pequenas. Unha
historia sinxela e amable que ilustra a importancia da
diversidade e de aceptar aos demais tal e como son. Tamén
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS
GIL, Sofía e Llinàs, Andreu (2020) Habilidades
socioemocionales. Ed. Flamboyant.

Neste libro atoparás trucos para poder dicir o que pensas, o
que sintas ou o que necesitas sen sentirte mal por iso e sen
facer sentir mal ás demais persoas.
ISERN, Susana e ÁLVAREZ, Silvia (2016) Oso quiere volar.
Cuentos de Luz.
“Oso soña con voar” é la estraña noticia que causa un
grande alboroto entre os animais do bosque. Algúns pensan
que iso é imposible, pero… que se perde por intentalo? Unha
historia para reflexionar sobre as vantaxes do traballo en
equipo e a importancia de loitar polos soños, por imposibles
que parezan.
ISERN, Susana e BARCELÓ, César (2020) El gran viaje de las
familias extraordinarias. Duomo ediciones.

A inspectora Cruz e a súa filla Alba embarcaron no Goelán
dispostas a gozar dunhas merecidas vacacións. Sen
embargo, a primeira noite a bordo, un estraño suceso axita
todo o barco: a valiosa esmeralda da duquesa de Florinata
desapareceu! Alba e o seu amigo Óliver estrearanse como
detectives investigando ás diferentes familias de pasaxeiros.
Un libro para tratar a diversidade familias e traballar a
empatía. A partir de 7 anos.
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ISERN, Susana e RIGAUDIE, Mylène (2020) Ponte en mi lugar.
Nube Ocho.
Abella ten un á enredada e non pode usala, Xoaniña perdeu
un dos seus lunares, a Cempés fáltanlle uns poucos
zapatos…. Pero a Grilo ningunha desas cousas parécenlle
moi importantes, porque el non as usa.
KILODAVIS Cheryl e DESIMONE, Suzanne. (2009) Mi
princesito. Ediciones Bellaterra.

Unha historia dun neno ao que lle gusta a cor rosa e vestirse
de princesa, e que fala da aceptación y respecto das
diferenzas. Tamén AUTOESTIMA e HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.
LACASA, Blanca e GÓMEZ (2016) Ni guau ni miau. Nube
Ocho.
Fabio é un can diferente. Non lle gusta nada do que lle gusta
aos outros cans. Un día, Max descobre que o seu can
desaparece cada noite e decide seguilo... Unha divertidísima
e terna historia que nos axuda a apreciar as nosas propias
calidades e a entender a diversidade. Quen non se sentiu
algunha vez como Fabio? Tamén AUTOESTIMA.
LEVY, Didier e BENAGLIA, Frederick (2017) Cómo encender
a un dragón apagado. Libros del zorro rojo.

Calquera, incluso un dragón, pode ter un mal día. Neste
álbum, un pequeno heroe disposto a todo porá en marcha
unha serie de plans para que o seu enorme dragón recupere
a chispa. Sen embargo, o que realmente funciona é
amosarlle as aventuras vividas xuntas e o seu cariño. Tamén
para CONCIENCIA EMOCIONAL.
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LIONNI, Leo (2005) Pequeno azul, pequeno amarelo.
Kalandraka.
Dous amigos, de distintas cores, fúndense nun abrazo sen
darse conta de que ao abrazarse converteranse nunha nova
cor e faranse irrecoñecibles, incluso para as súas propias
familias.
MCKENNA, Martin (2017) El pulpo mascota. Anaya.
Edgar proponse entrenar a súa nova mascota: " Séntate.
Quieto. Tráelo " . Parece fácil, verdade? Pero a mascota de
Edgar, Jarvis, é un POLBO. Un polbo moi listo e peculiar que
conseguirá que a vida de Edgar dea un xiro inesperado. Un
libro cunha mensaxe clara: as demáis persoas non teñen que
ser o que nós queramos, senón que se debe aprender a
valorar o bo de cada unha.
MCLAUGHLIN, Eoin e DUNBAR, Polly (2020) Hasta que
podamos abrazarnos. Editorial Algar.
Ourizo e tartaruga non poden abrazarse, pero saben que se
queren, porque hai moitas maneiras de amosalo.

PARETS LUQUE, Carmen (2014) Mi lado de la bufanda.
Createspace Independent Publishing Platform.
Unha emotiva metáfora sobre o valor da amizade. Héctor e
Violeta están unidos por unha bufanda, e pasan bos e malos
momentos que a poñen a proba. En ocasións parece que se
rompa e desapareza, noutras que afoga, e en moitas senten
o amor que transmite.
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ROBERTS, Justin e ROBINSON, Christian (2018) La niña más
pequeña de toda la escuela. Alba editorial.

A Sally McCabe ninguén a veía. Era a nena máis pequen de
toda a escola. Pero Sally fixábase en todo: desde as vinte e
sete chaves do conserxe ata os abusos que se cometen no
patio de recreo. Un día Sally fártase e decide plantarse.
Aproveitando unha oportunidade, fai fronte aos abusóns e
así descobre que unha nena pequena pode lograr grandes
cambios.
SARAMAGO, José e CAETANO, Joao (2001) La flor más
grande del mundo. Grupo Santillana de Ediciones.

Este é a historia dun neno que atopa unha flor murcha, nun
lugar no que non hai auga. Para evitar que morra, búscaa por
todo o mundo, e cando, ao fin a atopa, renace a maior flor
vista xamais.
SCHOENE, Kerstin (2016) Una montaña de amigos.
Editorial Kókinos.

O pequeno pingüín ten unha tristeza moi grande porque non
pode voar e tocar as nubes. Pero tamén, ademais de pena,
ten moitas amizades -incluída a da persoa que le- que farán
o imposible por axudarlle a cumprir o seu sono.
CHOMBURG, Andrea; RÖTTGEN, Bárbara; JULIAN, Sean
(2017) Un amigo como tú. Beascoa
Este libro explica a amizade entre un esquío e un paxaro, e
amosa que as diferenzas de gustos e intereses non son un
obstáculo para a amizade.
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TABOADA, Bea e PADRÓN, Dani (2020) A veces mamá tiene
truenos en la cabeza. Algar editorial.

Ás veces mamá ten trono na cabeza: fala moi alto e cos
dentes xuntiños. Ás veces ten nubes na cabeza:
esquéceselle o almorzo e chegamos tarde aos aniversarios.
Outras veces ten un arco da vella na cabeza: canta no coche
e dáme moitos bicos. Será posible que eu tamén teña tronos,
nubes e arcos da vella na cabeza?
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ALSINA, Ester, AGUIRRE, Zuriñe (2017) La magia de una
sonrisa. Parramón.

Martín non empezou demasiado ben o día... Hoxe parece
que todo lle sae mal, incluso atreveríase a dicir que é o peor
día de toda a súa vida... pero, grazas ao seu bisavó,
aprenderá que todos podemos poñer da nosa parte para
cambiar o que non nos gusta e que, no fondo, todos
podemos facer... maxia!
BONILLA, Rocío (2017) Mi amigo extraterrestre. Editorial
Beascoa.
Un neno extraterrestre chegou de intercambio ao colexio de
Tomás. O pobre non entende moi ben como funcionan as
cousas na Terra e sorpréndese constantemente dalgúns
comportamentos, como aquel día no recreo en que un neno
maior intimida a un pequeno para que lle de o seu bocadillo,
o aquel outro no que os amigos de Tomás rinse dun
compañeiro porque está xogando coas nenas...
Inxenuamente, o extraterrestre pregunta todo o tempo o
porqué destes comportamentos a Tomás. Pero, que pesado
este extraterrestre! Tomás ten xa ganas de que se volva ao
seu planeta! As cousas aquí sempre se fixeron desta maneira
e non podemos facer nada para cambialas... Ou si?
CANIZALES (2016) El sombrero de Bruno. Beascoa.
Bruno e Pedro son grandes amigos e comparten moitos
momentos xuntos: van ao cine, xogan ao fútbol fútbol, fan os
deberes... Pero todo cambia cando Sergio empeza a burlarse
de Bruno polo seu sombreiro. Por medo a non ser aceptado
polo grupo, Pedro sepárase de Bruno e deixan de ser
amigos. Cando a nai de Pedro se da conta, faralle
comprender que os amigos están para pasar bos momentos
pero tamén para axudarse cando teñen problemas.
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DIAZ REGUERA, Raquel (2017) ¿Qué le pasa a Uma? Nube
Ocho.
Ninguén sabe que lle pasa a Uma. A súa mirada está perdida
e os seus silencios son interminables. “Será que se está
facendo maior?”, pensa a súa nai. Uma está triste e a
realidade é que está sufrindo acoso escolar. A partir 6 anos.
Tamén para EMPATÍA
IBARRA, Olga e SAAVEDRA, Patricia (2016) Déjame en paz!
Yo soy de colores ¿Y tú? Editorial La Locomotora.
A mudanza familiar non é o que esperaba o protagonita. A
codade que o recibe é gris, todo é gris, ata as persoas e o
colexios son así. Nota como a súa presenza non é ben
recibida e métense con el chamándoo “Colorines,
colorines!” Un conto para abordar o acoso escolar e a
diversidade familiar. Tamén AUTOESTIMA.
HEGARTY, Patricia (2015) ¡La camioneta del oso se ha
atascado!. Combel Editorial.
A quen pide axuda o oso cando a súa camioneta se queda
atascada no barro? Descobre que sucede cando os seus
amigos acoden ao rescate. Un libro para falar do traballo en
equipo.
ISERN, Susana e QUERALT, Carmen (2016) Uno para dos.
Editorial Cosquillas.
A Wenda-val e Chirimiri regaláronlle un viraventos de cores.
As dous amigas pasan un día incrible co seu novo xoguete,
pero cando anoitece e chega a hora de volver a casa, ambas
queren levalo e... Crac! O viraventos rómpese. Pódese
consultar o videoconto na web da editorial:
http://www.cosquillaseditorial.com/uno-para-dos/. Tamén
para RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
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ISERN, Susana e SALABERRIA, Leire (2015) Mapache quiere
ser el primero. Nube Ocho.

Mapache quere ser o primeiro en todo, e case sempre o
consegue. Pero un día chega Raposo ao bosque... Unha
divertida aventura para ensinarnos que “ser o primeiro” non
é o máis importante. Tamén para EMPATÍA e REGULACIÓN
EMOCIONAL.
KINDER, Jan de ( 2013) Rojo o porqué el bullying no es
divertido. Tramuntana.
Todo empezou como unha cousa sen importancia. Tomás
ruborizouse, e iso era divertido. Pero cando todo o mundo
comezou a rirse de el, xa non era tan divertido. Para
primaria.Tamén para EMPATÍA e RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS.
LE HUCHE, Magali (2016) Héctor, el hombre
extraordinariamente fuerte. Edita Pirata.

No circo hai moitos personaxes extraordinarios, pero Héctor
é la verdadeira estrela: el é o home máis forte entre todos os
homes. A súa popularidade suscita celos entre os
domadores de leóns e tigres, que sacarán á luz o segredo
mellor gardado –e a verdadeira paixón- de Héctor: facer
tecidos. Cando os domadores descobren o seu segredo,
humillarano fronte a toda a troupe, incluída Leopoldina, a
bailarina a quen Héctor ama en segreto. Pero un grande
vento arremolinado levarase absolutamente todo, ata a
carpa, e Héctor será o salvador grazas ao seu amplo
coñecemento da arte de tecer…Tanén para EMPATÍA e
AUTOESTIMA
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LIONNI, Leo (2008) Nadarín. Principal de los libros.
Un pequeno peixe de cor negra vive nun banco de peixes
vermellos. Terá que aprender a ser diferente, aceptar a súa
natureza e aproveitar as súas calidades naturais. Un conto
no que se traballa a cooperación pero tamén a
AUTOESTIMA.
MONEDERO ALONSO, Daniel e CANTONE, Annalaura (2015)
Mateo suelta sapos y culebras. Edelvives.

Ser neno ou nena non é nada fácil. Que ocorre cando te
enfadas e te dan ganas de soltar todo o que se te ocorre sen
pensar nas consecuencias? E cando non sabes moi ben o
que te sucede, te levantas triste ou enfadado e ao rato estás
contento? E cómo facer para non ter medo? Tamén para
CONCIENCIA EMOCIONAL e REGULACIÓN EMOCIONAL.
PAPIPI, Arianna (2013) Ser amigos. Kalandraka Ediciones.
Un álbum sobre a amizade, o afecto e as calidades que nos
fan mellores persoas: la igualdade e o respecto por encima
das diferenzas e as calidades físicas, o apoio incondicional
nos bos e os malos momentos, a confianza mutua, a alegría
compartida e o cariño.

PAVÓN, Mar e DU FÄY, Laure (2016). ¡Eso no es normal!.
Nube Ocho.
Un elefante tiña unha trompa moi, moi larga, ¡larguísima! E
con ela facía cousas que non eran normais, como duchar,
secar e perfumar con ela ao seu elefantito... Un conto sobre a
importancia das relacións respectuosas e o valor da
diferenza. Tamén AUTOESTIMA.
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PFISTER, Marcus (2005) El pez Arcoíris. Beascoa. 2005.
Arcoíris é o pez máis fermoso do océano, coas súas
preciosas escamas de mil cores. Pero a pesar da súa beleza
síntese moi só. Por qué os demais peixes non queren xogar
con el? Un libro que nos ensina a importancia de saber
compartir. Tamén para EMPATÍA e RESOLUCIÓN DE
CONFLITOS.

PUNSET, Elsa e BONILLA, Rocío (2016) Los atrevidos y la
aventura en el faro. Beascoa.

Nesta ocasión, unha grande tormenta pon nun apuro aos
protagonistas, pero tamén axúdalles a descubrir a forza do
equipo. A partir de 6 anos.
RIUS, Roser; PERIS, Carme (2007) Iván no quiere compartir.
Edicións SM.
Un libro específico sobre o tema do egoísmo, cunhas
orientacións psicolóxicas para pais, nais e profesorado.
Tamén para RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
THOMAS, Pat e HARKER, LESLEY (2008) No te metas
conmigo. Hablemos del acoso escolar. Editorial Juventud.
Un libro que trata o tema do acoso escolar de maneira
informativa, falando dos medos as preocupacións e os
interrogantes que poden xurdir. Inclúe unha guía de
utilización, bibliografía e recursos para nenos, nenas e
adultos. Para nenos e nenas a partir de Primaria. Tamén para
EMPATÍA
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ABEDI, Isabel; NEUENDORF, Silvio (2003) ¡No quiero verte
más! Editorial Juventud.

Un libro con dúas portadas que conta a historia do enfado
entre Cabrito e Patita, onde cada un explica a súa versión
dos feitos, como se foran dous contos.Tamén para EMPATÍA.
ALIAGA, Roberto e CERRO, Manuel (2015) Enfadados.
Edicións La Fragatina.
Unha veciñanza aparentemente tranquila vese de repente
revolucionado pola disputa entre o señor Col e o señor
Tristán. Esta historia rocambolesca amosa as situacións
absurdas ás que se pode chegar por un simple enfado.
BOUJON, Claude (2009) Desavenencia. Corimbo.
A convivencia entre o señor Bruno, un coello marrón, e o
señor Grimaldi, un coello gris complícase ata tal punto que
discuten todos os días... ata que un inimigo común
obrígalles a buscar solucións conxuntas.
CANALS, Mireia; CERDÁ, Mar (2009) Colección “Los

cuentos de Marcos y María” Editorial Salvatella.
Trátase dunha colección de contos que teñen como
protagonistas a dous irmáns, e que propoñen historias que
axudan a establecer condutas de socialización e hábitos de
autonomía. Indícanse a continuación algúns libros desta
colección:
o El cuento de saber esperar
o El cuento de escuchar a los demás
o El cuento de aprender a compartir
o El cuento de hablar sin gritar
Tamén para HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, EMPATÍA,
REGULACIÓN EMOCIONAL.
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CARRIER, Isabel (2012) Un poco de mal humor. Editorial
Juventud.
Álbum ilustrado que narra a amizade entre Pit e Pat, así como
o conflito que xurde entre eles e a solución que atopan ao
mesmo.
D´ALLANCE, Mireille (2000) ¡Vaya rabieta! Editorial
Corimbo.
Un conto de apoio para explicar as perrenchas, escenificado
polo neno Roberto e a Cousa (a ira), algo terrible que lle sae
de dentro e comeza a rompelo todo. Axuda aos cativos e
cativas a entender o que lles ocorre cando se enfadan a e
reaccionar axeitadamente. Tamén para CONCIENCIA E
REGULACIÓN EMOCIONAL.
DE DIOS, Olga (2015) Pájaro amarillo. Apila Ediciones.
Este é un conto sobre o valor de compartir, que nos invita a
coidar o planeta no que vivimos e a favorecer o ben común.
Pódese ver online na web da autora
(http://olgadedios.es/obra/pajaro-amarillo/). Tamén para
RESOLUCIÓN DE CONFLITOS.
GARLAND, Sally Anne (2013) Mío. Ediciones Jaguar.
Cando o primo pequeno ven de visita quere xogar coa súa
curmá maior: corre ao seu redor, imítaa, molesta, ponse en
medio, quítalle os xoguetes... ata que, ao final, descobre que
compartir é gozar en compañía. Tamén HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.
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GÓMEZ REDONDO, Susana e APARICIO CATALÁ, Anna
(2014). Rabietas. Edita Takatuka.
Un conto sobre desexos, frustracións e emocións
desbocadas; e sobre a importancia de saber comunicarse e
escoitar. Tamén CONCIENCIA EMOCIONAL.
GOOSSENS, Philippe; ROBBERECHT, Thierry (2003) ¡Soy un
dragón!. Editorial Edelvives.

O protagonista deste relato enfádase coa súa nai, e cando
isto ocorre expresa o seu enfado “converténdose” en
dragón. Libro moi expresivo, que a través dunha metáfora
explica o proceso do enfado. Tamén para CONCIENCIA
EMOCIONAL.
KESELMAN, Gabriela (2007) ¡Él empezó! Ediciones SM.
Tatín é un can con moi malas pulgas. Non hai veciño nin
animal co que non teña problemas ou co que non discuta.
Ata que se atopa co gato e... Álbum ilustrado que, de forma
divertida profunda nos conflitos da personalidade e o
carácter.
McKEE, David (1992) Los dos monstruos. Espasa Calpe.
Dous monstros enfrontados por ver a mesma realidade
desde perspectivas opostas chegan a entenderse tras facer
desaparecer a montaña que os divide, e que lles impide ver
as cousas de a mesma forma. Tamén para EMPATÍA.
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NOEL TOLEDO, María (2010) Ramiro descobre a Estrezú.
Edicións Primera Persona.
Ramiro ten a impresión de que alguén estraño se instalou a
vivir na súa casa. Non o ve pero a súa presenza parece
invadilo todo. Cal será o motivo de que mamá e papá estean
tan raros? Este libro trata sobre a presenza do estrés na
familia dende unha óptica divertida. Contén actividades para
toda a familia para aprender a xestionalo.
QUINTERO, Armando e LETRIA, André (2008) Caracol e
vermiño. OQO.

Caracol comía unha folla verde, enorme e saborosa. Vermiño
comía outra igual, que resultou ser a mesma. Come por un
lado, come polo outro e, como non, de súpeto atopáronse
fronte a fronte, e con cara de poucos amigos. Pero mentres
discuten, a pomba come por un lado e come polo outro…
ROLDAN, Gustavo (2007) El erizo. Thule Ediciones.
O ourizo ten fame. No alto dunha maceira ve unhas mazás,
pero están demasiado altas e non sabe trepar. Para
conseguilas, terá que aguzar o seu enxeño. Un libro sobre a
creatividade na solución de problemas.
RUILLER, Jérôme (2005) Por cuatro esquinitas de nada.
Editorial Juventud.
Un libro sobre a amizade, a diferenza e a inclusión, que
tamén permite abordar o conflito.
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SCHÄRER, KATHRIN (2010) ¡Así fue! ¡No, fue así! ¡No, así!
Editorial Océano.
A construción dunha torre de pedra conta con tres puntos
de vista distintos, e a falta de acordo leva a discusión ata que
aparece un mediador. Tamén para HABILIDADES
SOCIOEMOCIONAIS.
SIERRA, Adolfo e GARCÍA, Ester (2017) Colección Filipo y
Leo “El enfado”. Editorial Luís Vives.

Filipo e Leo son moi distintos, pero iso non impide que sexan
os mellores amigos. Xuntos divertiranse, aprenderán a
manexar as súas emocións e a gozar da compaña dos
veciños do bosque e da natureza que os rodea. Sen
embargo, cando se enfadan cada un segue un camiño
distinto.
VV.AA. Colección Primeros pasos. Editorial San Pablo.
Dentro desta colección, destacan dous títulos na resolución
de conflitos.
- El perrito Teo se enfada
- El osito Bruno no quiere compartir

PÁXINA 54|RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

