
Suxestións de libros divulgativos de cienciae tamén, algúns de narrativa de ficciónrelacionados con esta.

BERMEJO PATIÑO, Manuel R.,GONZÁLEZ NOYA, Ana María eVÁZQUEZ LÓPEZ,Miguel, O nome eo símbolo doselementosquímicos, Xuntade Galicia.Cal é a etimoloxía dosnomes dos elementosquímicos? Por queutilizamos un símboloquímico e non outro?
BROOKS,Michael, 13cosas que notienen sentido,ArielO doutor en físicacuántica econselleiro darevista New ScientistMichael Brooksescribe neste librosobre os trecemisterios científicosmáis intrigantes donoso tempo.

BRYSON,Bill, Unabrevehistoriade casitodo,RBAUn libroameno noqueatoparásresposta amoitas daspreguntassobre aciencia.

CARAVILLA FERNÁNDEZ, JoséLuis & FERNÁNDEZ GARCÍA,Gabriel, Historiade lasmatemáticas,Proyecto Sur deEdiciones.Sabías que aaritmética naceuantes da escritura?Pois este dato emoitos outrospoderás atopaloneste divertido cómic.
DINWIDDIE,Robert, Bocadosde ciencia, OceanoAmbarExplicaciónsinteresantes eprácticas(acompañadas deilustracións didácticas)sobre algúns dostemas científicos máis importantes daactualidade.

LEVI-MONTALCINI, Rita eTRIPODI,Giuseppina, Laspioneras. Lasmujeres quecambiaron lasociedad y laciencia desde laAntigüedad hastanuestros días,CríticaAtoparás neste libroun percorrido polasvidas das mulleres científicas dende aAntigüidade ata os nosos días.
MARIÑO, Xurxo, Osdados do reloxeiro:ciencia amena paramentes inquietas,Consello da CulturaGalega.Reflexións amenassobre cuestións da vidacomún, tratadas dendeunha óptica científica eacompañadas de viñetashumorísticas.

MARIÑO, Xurxo,Po de estrelas:novas receitascientíficas de “Osdados doreloxeiro”,Consello daCultura Galega.Queres saber algomáis sobre o sol e aevolución? E, que medis dos problemas dosastronautas? Coma no anterior librocada artigo vai acompañado dunhasmoi divertidas viñetas.MIRA, Jorge, A ciencia no puntode mira, AugAEditoraUn libro divulgativo e ameno paraachegarte á ciencia.RODRÍGUEZSerrano, Curie laatómica, ElRompecabezasAbre este libro ecoñecerás á vidadunha das máisgrandes científicas dahistoria: a franco-polonesa Marie Curie.RÍOS FACHAL,Matilde, Asmulleres nasMatemáticas,BaíaUn interesante libropara coñecer mellora algunhas dasmulleres que fixerone aplicaronMatemáticas.RODRÍGUEZ VIDAL,R. Y RODRÍGUEZRIGUAL, M.C.,Cuentos ycuentas de losmatemáticos,Editorial RevertéProblemas,pasatempos,paradoxos,anécdotas,adiviñas... De todoatoparás neste librode e sobre asmatemáticas.

TELLO, Manuel J.,O abc do clima,Baía EdiciónsUnha obra breve queche posibilitaráachegarte ás basesfísicas que definen oclima e inflúen neste.VILALTA LÓPEZ,Ramón, GUILLÍNFRAGA, Juan José eVARELA CAAMAÑO,Antonio,Dicionario defísica, BaíaEdicións.Un dicionario moi útilque che permitirá resolver as túasdúbidas e ampliar os teuscoñecementos sobre a física.
Ficción e ciencia
1º ciclo de ESO

ALEIXANDRE,Marilar, Aexpedición doPacífico,XeraisEmilia agóchasecoma polisónnunha expedicióncientífica queparte paraexplorar oPacífico.
FRABETTI,Carlo, El granjuego, SMLeo vén deatopar uncontrincantepara o seu xogona rede que llepropón enigmasque deberesolver. Pero,quen é estemisteriosocontrincante.

A frase máis excitante que poida oírse
na ciencia, a que anuncia a maioría de
descubrimentos, non é “Eureka”,
senón “Isto é curioso...”
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Páxinas web
Día da Ciencia en Galego
http://www.xunta.es/linguagalega/dia_da_ciencia_en_galego
Semana de la Cienciahttp://www.semanadelaciencia.es/Publico/index.aspx
Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas (CSIC)http://www.csic.es/web/guest/home
Portal de divulgación da investigaciónmariña en Galicia (DIVULGAMAR)http://www.divulgamar.es/?page_id=67NASE (programa da UniónAstronómica Internacional encoordinación co CSIC)http://sac.csic.es/astrosecundaria/

2º ciclo de ESO
CARIDEOGANDO,Exogamia 0.3,XeraisMedia ducia derelatos, nonestritamenteliterarios, sobrecuestións nas que aciencia é aprotagonista. FERNÁNDEZ-VIDAL, Sonia,La puerta delos trescerrojos, LaGaleraNiko veraseinmerso nunhaaventurainesperada que olevará a ter quedevolver oequilibrio entre oseu mundo e ouniverso cuántico que vén dedescubrir.

Cine
Los méritos de Madame Curie(Claude Pinoteau)Unha recreación da vida domatrimonio Curie dirixida en 1997 porClaude Pinoteau.
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