
CHEGA A  
SUSHI BOOKS…

UNHA NOVA FORMA  
DE GOZAR COA LITERATURA!



PERO QUE  
É PETISCOS?

PETISCOS é un caderno  
de animación á lectura, pero non é un caderno 

coma outro calquera.

Para axudarlle á rapazada a descubrir  
todo o que pode ofrecer a lectura,  

partimos dunha variada escolma de obras 
do mellorciño do actual panorama literario 

galego. Xunto a ela, atoparás actividades, 
xogos, pasatempos e outros recursos do máis 

divertidos, que animarán a ir  
máis alá do texto. 



O principal obxectivo deste caderno  
é conseguir que as rapazas e rapaces asocien 
a lectura con momentos de ocio, que lles 
axuden a crear lembranzas agradables,  
e non tanto con situacións exclusivamente 
académicas.

Para iso, partimos dunha ducia de textos  
de temática variada e atractiva para a súa 
idade. Incluímos obras que tratan temas  
de relevancia actual dende o ámbito da 
ciencia ficción, a fantasía, os deportes,  
a música, a multiculturalidade… 

Na propia selección das lecturas quixemos 
reflectir, en certa medida, algunhas das 

reivindicacións que estamos vivindo  
nos últimos anos. Por iso tivemos moi en 
conta que houbese equidade na relación  
autora-autor en cada caderno, así como 

presenza de obras orixinalmente escritas  
no noso idioma e traducidas. 



Recomendado de 9 a 99 anos.

A idea detrás de PETISCOS é lograr que 
todas as nenas e nenos vexan a lectura como 
unha fonte de entretemento. Queremos 
espertar a atención mesmo daqueles a quen 
non lles gusta a literatura ou que aínda non 
toparon libros que esperten o seu interese.

Para axudarnos con esta misión, neste 
caderno botamos man de catro personaxes 
imaxinarios que nos acompañarán ao longo 
das lecturas e actividades.



 Unha ducia de lecturas variadas  
e de actualidade.

 Actividades relacionadas co 
fragmento: pasatempos, reflexión, 
afondamento…

 Códigos QR para ampliar  
a información. 

 Ilustracións vistosas e moi coloridas.
 E os catro personaxes  

de acompañamento.

ENTÓN…
QUE VAS ATOPAR?

raposo + gaivota = 
ravota

rapaz + imaxinación = 
nene

gato + oso =  
gatoso

xabaril + porco espiño =  
xabapiño



Recomendado de 12 anos en diante.

O obxectivo de PETISCOS + é axudar a rapazas 
e rapaces afeccionados á lectura a descubrir todo 
o que pode transmitir unha obra. Gustaríanos  
que reflexionasen sobre a vida e a sociedade  
e, para iso, extrapolamos un dos temas dos que 
se falan nas nosas lecturas e afondamos neles 
con actividades e xogos. Para ir máis alá do texto 
escrito, incluímos recomendacións de produtos 
audiovisuais accesibles e de interese para  
a adolescencia. 



 Unha ducia de lecturas variadas  
e de actualidade.

 Introducións dos temas nos que se vai 
afondar.

 Actividades relacionadas co fragmento: 
pasatempos, xogos de lóxica, reflexións…

 Códigos QR para ampliar a información. 
 Unha selección de películas e series 

actuais tendo en conta a calificación  
por idades.

 Fotografías de presentación de cada libro 
e un deseño xuvenil e desenfadado.

ENTÓN…
QUE VAS ATOPAR?



Para máis información:
www.sushibooks.es

falame@sushibooks.es
Tlf. 986 168 028

Velaquí unhas páxinas  
de exempo de cada proxecto.

ESPERAMOS QUE VOS GUSTE!

http://www.sushibooks.es
mailto:falame@sushibooks.es 

