Suxestións de libros divulgativos de ciencia
e tamén, algúns de narrativa de ficción
relacionados con esta.

A frase máis excitante que poida oírse
na ciencia, a que anuncia a maioría de
descubrimentos, non é “Eureka”,
senón “Isto é curioso...”
ISAAC ASIMOV

BERMEJO PATIÑO, Manuel R.,
GONZÁLEZ NOYA, Ana María e
VÁZQUEZ LÓPEZ,
Miguel, O nome e
o símbolo dos
elementos
químicos, Xunta
de Galicia.

Cal é a etimoloxía dos
nomes dos elementos
químicos? Por que
utilizamos un símbolo
químico e non outro?

BROOKS,
Michael, 13
cosas que no
tienen sentido,
Ariel

O doutor en física
cuántica e
conselleiro da
revista New Scientist
Michael Brooks
escribe neste libro
sobre os trece
misterios científicos
máis intrigantes do
noso tempo.

BRYSON,
Bill, Una
breve
historia
de casi
todo,
RBA

Un libro
ameno no
que
atoparás
resposta a
moitas das
preguntas
sobre a
ciencia.

CARAVILLA FERNÁNDEZ, José
Luis & FERNÁNDEZ GARCÍA,
Gabriel, Historia
de las
matemáticas,
Proyecto Sur de
Ediciones.
Sabías que a
aritmética naceu
antes da escritura?
Pois este dato e
moitos outros
poderás atopalo
neste divertido cómic.

DINWIDDIE,
Robert, Bocados
de ciencia, Oceano
Ambar

Explicacións
interesantes e
prácticas
(acompañadas de
ilustracións didácticas)
sobre algúns dos
temas científicos máis importantes da
actualidade.

LEVI-MONTALCINI, Rita e
TRIPODI,
Giuseppina, Las
pioneras. Las
mujeres que
cambiaron la
sociedad y la
ciencia desde la
Antigüedad hasta
nuestros días,
Crítica

Atoparás neste libro
un percorrido polas
vidas das mulleres científicas dende a
Antigüidade ata os nosos días.

MARIÑO, Xurxo, Os
dados do reloxeiro:
ciencia amena para
mentes inquietas,
Consello da Cultura
Galega.

Reflexións amenas
sobre cuestións da vida
común, tratadas dende
unha óptica científica e
acompañadas de viñetas
humorísticas.

MARIÑO, Xurxo,
Po de estrelas:
novas receitas
científicas de “Os
dados do
reloxeiro”,
Consello da
Cultura Galega.

Queres saber algo
máis sobre o sol e a
evolución? E, que me
dis dos problemas dos
astronautas? Coma no anterior libro
cada artigo vai acompañado dunhas
moi divertidas viñetas.

MIRA, Jorge, A ciencia no punto
de mira, AugAEditora
Un libro divulgativo e ameno para
achegarte á ciencia.

RODRÍGUEZ
Serrano, Curie la
atómica, El
Rompecabezas

Abre este libro e
coñecerás á vida
dunha das máis
grandes científicas da
historia: a francopolonesa Marie Curie.

TELLO, Manuel J.,
O abc do clima,
Baía Edicións

Unha obra breve que
che posibilitará
achegarte ás bases
físicas que definen o
clima e inflúen neste.

VILALTA LÓPEZ,
Ramón, GUILLÍN
FRAGA, Juan José e
VARELA CAAMAÑO,
Antonio,
Dicionario de
física, Baía
Edicións.

Un dicionario moi útil
que che permitirá resolver as túas
dúbidas e ampliar os teus
coñecementos sobre a física.

Ficción e ciencia
1º ciclo de ESO

RÍO
S FACHAL,
Matilde, As
mulleres nas
Matemáticas,
Baía

Un interesante libro
para coñecer mellor
a algunhas das
mulleres que fixeron
e aplicaron
Matemáticas.

RODRÍGUEZ VIDAL,
R. Y RODRÍGUEZ
RIGUAL, M.C.,

Cuentos y
cuentas de los
matemáticos,
Editorial Reverté
Problemas,
pasatempos,
paradoxos,
anécdotas,
adiviñas... De todo
atoparás neste libro
de e sobre as
matemáticas.

FRABETTI,
Carlo, El gran
juego, SM
Leo vén de
atopar un
contrincante
para o seu xogo
na rede que lle
propón enigmas
que debe
resolver. Pero,
quen é este
misterioso
contrincante.

?

ALEIXANDRE,
Marilar, A
expedición do
Pacífico,
Xerais

Emilia agóchase
coma polisón
nunha expedición
científica que
parte para
explorar o
Pacífico.

2º ciclo de ESO
CARIDE
OGANDO,
Exogamia 0.3,
Xerais

Media ducia de
relatos, non
estritamente
literarios, sobre
cuestións nas que a
ciencia é a
protagonista.

Los méritos de Madame Curie
(Claude Pinoteau)

Unha recreación da vida do
matrimonio Curie dirixida en 1997 por
Claude Pinoteau.

Páxinas web

Día da Ciencia en Galego

http://www.xunta.es/linguagalega/dia_
da_ciencia_en_galego
Semana de la Ciencia

http://www.semanadelaciencia.es/Publ
ico/index.aspx
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC)
http://www.csic.es/web/guest/home

Portal de divulgación da investigación
mariña en Galicia (DIVULGAMAR)

http://www.divulgamar.es/?page_id=6
7
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FERNÁNDEZ
-VIDAL, Sonia,
La puerta de
los tres
cerrojos, La
Galera
Niko verase
inmerso nunha
aventura
inesperada que o
levará a ter que
devolver o
equilibrio entre o
seu mundo e o
universo cuántico que vén de
descubrir.

ES

O

NASE (programa da Unión
Astronómica Internacional en
coordinación co CSIC)

http://sac.csic.es/astrosecundaria/

?
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