SOUTULLO, Daniel,
Os xenes e o futuro
humano,
Laiovento.
Atoparás neste libro conceptos
básicos da xenética.

VILALTA LÓPEZ, Ramón, GUILLÍN
FRAGA, Juan José e VARELA
CAAMAÑO, Antonio,
Dicionario de física,
Baía Edicións.
Un moi útil dicionario que che
permitirá resolver as túas dúbidas
e ampliar os teus coñecementos
sobre a física

TOROK, Simon & HOLPER,
Paul,
Ciencia fascinante,
Oniro.
Un libro no que atoparás
moitos experimentos para
realizar sen saír da casa.

TWEED, Matt,
Elementos esenciales:
átomos, quarks y la tabla
periódica,
Oniro.
Queres viaxar ao marabilloso
mundo da materia?

VILALTA LÓPEZ, Ramón,
Astronomía práctica e
outras cousas,
Toxosoutos.
Un libro para entender o
universo e gozar coas súas
observacións.

MARTÍNEZ URREAGA,
Joaquín et al.,
Experimentación en
química general,
Thomson Paraninfo
Atoparás nesta obra
materiais para un curso de
experimentación en
Química.

DE CIENCIA E CON CIENCIA.
GUÍA DE LIBROS PARA A ESO
Presentámosche unha guía de libros
relacionados coa ciencia dispoñibles na
biblioteca, con especial atención á
astronomía..... Porque aínda restan dous
mesiños do Ano Internacional de
Astronomía.

C.P.I San Sadurniño
http://centros.edu.xunta.es/cpidesansadurnino/

ASIMOV, Isaac,
Momentos estelares de la
ciencia,
Alianza Editorial.
Os momentos estelares da
ciencia recreados polo famoso
escritor e bioquímico.

BALBUENA, Luis,
Cuentos del cero,
Nivola.
Unha moi divertida forma de
coñecer o mundo das mates.

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?

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.

CUVI, Nicolas,
Newton el de la gravedad,
El Rompecabezas.
A Isaac un día caeulle unha
mazá na cabeza e...

DORCE POLO, Carlos,
Fermat y su teorema,
El Rompecabezas.
A Pierre Fermat gustábanlle moito
os números, tanto que ao morrer
deixounos un dos teoremas máis
famosos na historia das
mátemáticas.

FIAMI,
As vidas de Galileo,
Universidade de Santiago de
Compostela.
Un cómic que retrata a Galileo a
través de seis épocas chave da
historia de Alexandría.

GIL CASANOVA, Sara,
Einstein el científico
genial,
El Rompecabezas.
O profesor de grego de
Albert estaba convencido de
que nunca chegaría a nada,
pero...

GIL CASANOVA, Sara,
Las astrónomas chicas
estrella,
El Rompecabezas.
Hipatia, Caroline Herschel e
moitas outras preguntáronse
como funciona o universo .....

MARIÑO, Xurxo,
Os dados do reloxeiro:
ciencia amena para mentes
inquietas,
Consello da Cultura Galega.
Amenas reflexións sobre
cuestións da vida común
(tratadas dende unha óptica
científica) 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? Que me dis
dos problemas dos
astronautas? E coma no
anterior libro, cada artigo vai
acompañado dunhas moi
divertidas viñetas.

ROBERT, Royston M.,
Serendipia.
Descubrimientos
accidentales en la
ciencia,
Alianza Editorial.
Un entretido libro no que
descubrirás como o azar
estivo presente en moitos
descubrimentos científicos.

