
Introducción ás relatividades de Ramón
Vilalta López
Editorial Xerais 2018

En ciencia, empregamos teorías e modelos para explicar os
feitos observados e as leis científicas que obtemos da
experimentación. No libro preséntanse, evitando os formalismos
matemáticos propios, os modelos que, ao longo da historia,
construímos como resposta á ampliación das nosas escalas de
observación, así como diversos feitos que requirían explicación.
Einstein tivo un papel protagonista nas dúas últimas teorías; a
que hoxe coñecemos como «relatividade restrinxida» ten

condicións de uso concretas e el mesmo, unha década máis tarde, ampliou o marco cunha
teoría xeral. Atendendo a certos requirimentos (aquí xógase coa idea da vaca esférica'),
podemos empregar un modelo ou outro máis afinado; pero é evidente que estas relatividades
supoñen un fondo cambio na nosa comprensión de conceptos básicos como, por exemplo,
«o fluír do tempo». A relatividade xeral explica, ademais, como funciona a gravitación e,
sen esquecer o cuántico, é base da Cosmoloxía moderna e inicio da que podería ser, no
futuro, unha nova teoría (gravidade cuántica, supercordas?).

Terra
Ciencia, aventuras e sorpresas dunha viaxe
arredor do mundo de Xurxo Mariño

Editorial Xerais 2017

Este é un libro de viaxes convertido nunha aventura de
divulgación científica, o relato dun periplo de once meses
arredor do planeta Terra no que se mesturan as anécdotas que
van xurdindo ao longo das distintas etapas coas descricións da

ciencia que hai detrás dos espectáculos que a natureza lles vai amosando aos viaxeiros: illas
volcánicas en plena formación, desertos aos que non se lles albisca a fin, termiteiros
xigantes, glaciares de cor azul que roxen coma monstros, raposos voadores e quilómetros,
moitos quilómetros de percorrido polo mar, o aire e os revirados camiños dun planeta
observado cos ollos atentos e cheos de curiosidade de Xurxo Mariño. Como indica o escritor
Xavier Queipo no limiar, «cada capítulo, cada etapa, cada anécdota é unha porta aberta aos
sentidos e ao coñecemento, unha incitación á observación da natureza e, en particular, á
natureza humana coma se se tratase dunha introdución á historia natural e de etnografía
comparada».
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Mate-glifos.
Orixe e evolución dos símbolos en
Matemáticas
de Nicanor Alonso/ Miguel Mirás
Editorial Xerais 2019

Cunha linguaxe accesible a todos os públicos, 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,

descubriremos cal é o mellor método para empaquetar esferas ou sorprenderémonos coa
utilidade do número «e» para buscar a parella ideal. E tamén teremos a oportunidade de
resolver crebacabezas, enigmas e pasatempos que, sen dúbida, espertarán a nosa curiosidade

matemática.

O universo matemático
Das ideas e das técnicas de Antom
Labranha
Editorial Xerais 2017

Este libro desenvolve un amplo abano de contidos
matemáticos seleccionados a partir daqueles que
conforman os currículos do bacharelato, intentando poñer
de manifesto cales son os seus fundamentos, o porqué da
súa pertinencia, que rol desempeñan na ciencia e na
cultura, que procesos conduciron á súa creación e como
evolucionaron.Adóptase unha perspectiva construtiva e

contextualizada, cun teor narrativo: 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...

Historia do ADN
40 anos de revolución biotecnolóxica de
Daniel Soutullo

Editorial Xerais 2016

Este libro trata sobre 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
XX. Estes acontecementos, de grande importancia científica e
social, están influíndo, e influirán moito máis no futuro, na vida e na saúde das persoas. O
libro, escrito nun estilo claro e ameno, diríxese a un público amplo, sen necesidade de
coñecementos previos de xenética, mais con curiosidade por achegarse a ela con rigor,
fuxindo de simplificacións que poidan empobrecer a comprensión do seu significado.

A ciencia do día a día
Larousse Editorial
Editorial Xerais2018
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? Queres saber por que
estoupan os flocos de millo? Este libro explica, de xeito
moi breve e sinxelo, moitos feitos da ciencia que nos
acompañan na nosa vida diaria. Un libro para aprender...
divertíndote.
140 respostas que conxugan amenidade, sinxeleza,
claridade expositiva e rigor, distribúense arredor desas cuestións que explican a presenza da
ciencia nos ámbitos domésticos.


