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RECOMENDADO PARA: 

Traballar o Camiño de Santiago a través dun produto interactivo, didáctico e visual. A oferta actual en

material infantil relacionada co Xacobeo é moi limitada e apenas hai material publicado no campo infantil no

que se poida apoiar o Xacobeo, sobre todo nas aulas. 

O libro percorre por etapas desde Roncesvalles ata Santiago, onde nun plano de realidade do Camiño

mestúrase fantasía, moita fantasía para que o lector que estea diante do libro divírtase ademais que aprenda.

Trátase dunha proposta cun alto nivel de ilustración, cunha imaxe coidada e un produto de gran formato (29 x

32 cm) para que non se perda detalle nas súas páxinas. En cada etapa do camiño hai retos que o neno tería

que superar á vez cos protagonistas que fan o Camiño

 
BO CAMIÑO, PEREGRINO!

 

 
 

Este é un libro sobre o Camiño de Santiago. Un libro de ficción, cheo de maxia, detalles... Moitos detalles! E é que
facer o Camiño de Santiago nunca foi tan divertido! 

Os amigos e protagonistas desta aventura teñen todo preparado para aventurarse na variante francesa do Camiño.
Espéranlles moitas aventuras e ademais convídanche a gozar do seu contido, gastronomía, natureza, paisaxes... 
aquí ensínase ata preparar a mochila. 

Nesta aventura hai cousas que son reais (mapas, arquitectura, gastronomía...) e moitas outras que non o son. Toda
unha proposta colorida para deixarse perder polos seus mapas, atopar as cousas, con moitos detalles para buscar
nas ilustracións. 

Hai dúas formas de gozar deste proxecto, unha é mergullarche nas súas ilustracións, perderche nelas e gozar e a
outra é prestar atención, observar e atreverche cos retos expostos en cada etapa e desde logo, facer un mesmo o
Camiño. 
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Rena Ortega (autora)

Son ilustradora da natureza, libros e viaxes.
Exploradora do mundo e activista da paixón, a
cor, a beleza e o mundo natural. Nada preto de
Barcelona e actualmente vivindo en Galicia,
entre o océano e as montañas. 

As miñas ilustracións buscan espertar
conciencias sobre a beleza deste mundo e
promover a conservación da natureza e
inspirar a vida das persoas mediante
proxectos relacionados co mundo editorial, as
viaxes, a natureza e o océano.

Rena Ortega (ilustradora)

"The world is a book and those who do not
travel or don't discovered it, read only a
page."

NESTE LIBRO ATOPARÁS
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