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                     CIENCIA  

Terra. Xurxo Mariño 
 

Este libro desenvolve un amplo abano 
de  contidos  matemáticos:  a  carreira 
de  Aquiles  e  a  tartaruga,  o  voo  de 
Ícaro,  o  enigmático  número  pi,  un 
enredo na compra de entradas, 
apostas  nunha  lancha  de  Marín,  á 
procura dos átomos, anelando 
paxaros, as ondas sonoras, paseando 
por Monforte, chegarmos á 
simplicidade a través da 

complexidade,  doazón  de  órganos,  no  niño  do  paxaro 
carboeiro, matriculando coches...                     
                                                           

Mate-glifos. Nicanor Alonso & Miguel Mirás 
 

 Este libro percorre a historia das matemáticas a 
través  dos  seus  símbolos,  dende  os  glifos  dos 
xeroglíficos exipcios ata a sofisticada notación 
actual. Permitiranos coñecer historias e anécdotas 
relacionadas  coas  matemáticas  e  coas  persoas 
que realizaron as diferentes propostas. 
Saberemos, por exemplo, a razón do uso da letra 
«x» para indicar o descoñecido. E tamén teremos 
a oportunidade de resolver crebacabezas, enigmas 
e pasatempos. 

A ciencia do día a Día. 
Bruno Martínez Tabares (Ilustrador) 

 
 Por  que  aparece  a  nosa  imaxe  nos 
espellos?  Que  é  un  coche  eléctrico? 
Como funciona un GPS? Por que 
quenta o microondas? Estas son 
algunhas das preguntas ás que 
responde  A  ciencia  do  día  a  día,  un 
libro para satisfacer a curiosidade máis 
larpeira. Queres saber se un robot 
pode ter sentimentos? Este libro 
explica,  de  xeito  moi  breve  e  sinxelo, 

moitos feitos da ciencia que nos acompañan na nosa vida 
diaria.  

Aprende electrónica e robótica. 
Roberto Montero Miguel 
 
  A era dos robots xa está aquí; son habituais 
nas  nosas  vidas,  preséntanse  en  diferentes 
formas: xoguetes intelixentes, gadgets e 
wearables, coches autónomos, robots 
domésticos, brazos robóticos industriais 
etc.Os robots forman parte do noso presente 
e formarán parte do futuro, por iso é esencial 
coñecer como funcionan, de que se 
compoñen, como se constrúen, e o máis 
importante, como se programan para dotalos 
de certa intelixencia. 

Historia do ADN. Daniel Soutullo 
 
 Narra    nun  estilo  claro  e  ameno,  os 
principais acontecementos na historia do 
ADN,  desde  o  seu  descubrimento,  no 
século  XIX,  até  as  investigacións  máis 
recentes,  nos  albores  do  XXI.  Tamén 
aborda a revolución biotecnolóxica 
desencadeada polo coñecemento da súa 
estrutura e pola capacidade de 

manipulalo case a vontade a partir dos anos setenta do 
século. 

El dedo de Galileo. Peter AtKins 
 
 
  
 Ameno  ensayo  sobre  as  cuestións  que  afectan  as 
nosas vidas, como  a herdanza codificada no ADN, a 
evolución por medio da seleción natural, a 
conservación da enerxía e o razonamento 
matemático.  

No tires de la cadena. M. y R. Platt 
 Tapa o nariz e le os olorosos secretos 
dos sumidoiros a través da historia. 
Aprende usos enxeñosos da caca e o 
pis, desde combustibles e abonos ata 
as súas aplicacións en maxia, 
maquillaje e medicina. Chega ao fondo 
das deposiciones dos dinosauros e 
pescuda como reciclan o pis os 
astronautas. ¡Espera! ¡Non tires da 

cadea..., aínda! chegou o momento de que mires o pis e 
a caca con outros ollos… 

O Planeta das curiosidades. Clive Gifford 
 Este libro único sinala os lugares desde os que 
máis de 500 pioneiros de cada eido -a ciencia e a 
tecnoloxía, a exploración, o deporte, as artes e o 
espectáculo... -foron noticia no seu día. Do 
realmente innovador ao sinxelamente estraño, 
esta obra revela que coche foi o primeiro en 
romper a barreira do son, quen comeu, entre 
outros obxectos, unha avioneta e dezaoito 
bicicletas, e moitas máis curiosidades. 
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