
Aprende a programar en C de 0 a 99 de A. M.
Vozmediano
ensegundapersona.es 2017

En este libro encontrarás el 99% de lo que necesitas saber para
programar en C explicado de un modo claro y comprensible,
desde lo más básico, como la programación estructurada y el
pseudocódigo, hasta las cuestiones más peliagudas como los
punteros, los ficheros indexados o las estructuras de datos
avanzadas.
El libro está orientado a las personas que no saben programar y

necesitan una guía para aprender C desde cero.Es una revisión del curso de programación
que el autor usó durante años con sus alumnos.
Este libro te da acceso, además, a una colección de ejercicios descargables, muchos de ellos
resueltos.

A ciencia no punto de mira de Jorge Mira
Auga Editora 2011

Quen dixo que a ciencia é aburrida? A ciencia ademais de
achegar coñecementos coñecementos pode ser unha fonte de
entretemento que non coñece idades. Jorge Mira ofrece neste
libro a posibilidade de descubrir realidades que nos rodean
enfocadas dende o punto de vista da ciencia. Un libro
divertido, ameno, curioso, pedagóxico e científico.

Robótica educativa de VVAA

Editorial Ra-Ma 2016

En este libro han incluido los contenidos básicos de un curso
introductorio a la robótica que
sirva de base teórica tanto al profesor como al alumno de
enseñanza secundaria. En él se ilustran conceptos básicos con
explicaciones didácticas y actividades, incluyendo también
contenidos matemáticos más avanzados para complementar los
conocimientos del profesor y para aquellos alumnos de últimos
cursos especialmente motivados.
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E fixemos a luz de Salvador Bará
Editorial Alfaomega 2015

Poucos fenómenos naturais teñen tanto poder de estimular a
imaxinación e a creatividade da humanidade como a luz. A luz
estivo na cerna de todas as revolucións científicas, pois o noso
Universo non se comprende sen ela. Nestas páxinas atoparás algúns
triscos da súa historia, resóns da vida das persoas que nos axudaron
a coñecela e balbordos das controversias que provocou. Tamén terás
noticia dalgunhas das súas aplicacións máis recentes, e dos
problemas e interrogantes que o seu uso suscita. Unha pequena
xanela aberta, nada máis: o inmenso e marabilloso mundo da luz
non cabe en ningún contedor de escala humana.

A volta ao mundo en 80 días de Jules Verne
Editorial Xerais 2008

Phileas Fogg, un frío gentleman inglés, acompañado de
Passepartout, enfróntase coa aposta de que será capaz de dar a
volta ao mundo en 80 días. Para demostralo, Fogg xoga
20.000 libras (a metade da fortuna que posúe). Uns días antes
da súa partida, en Londres ocorre un roubo nun banco e o
detective Fix sospeita de Fogg pola cantidade de diñeiro que
leva enriba e pola repentina saída de Inglaterra.Esta viaxe
realízase engaiolando o lector co engado de lle procurar
resposta a unha pregunta dobre: ¿Estarán de volta dentro do
tempo establecido? ¿Será Mr. Fogg o ladrón, tal e como pensa
Fix?

Paseniño, paseniño de Antonio García Teijeiro
Editorial Xerais 2018

Coa sutileza con que se desprazan as aves no aire, os poemas de
Antonio García Teijeiro, Premio Nacional de Literatura Infantil
e Xuvenil, dialogan neste álbum coas excepcionais ilustracións
de Marcos Viso. Ambos os dous seguen o rastro das pegadas
que Rosalía de Castro deitou sobre as palabras, sobre a natureza
e sobre o amor. Un traballo elegante e delicado, que destila
emoción, evocación e coñecemento, e logra crear unha
atmosfera abraiante, irrepetible.
Contén un CD musical con poemas recitados polo autor.

Culpable de Eli Ríos
Editorial Xerais 2017

«Declárome culpable: / asasinei o eu lírico». Estás convidada,
querida persoa lectora, a participar neste crime e a acumular a
ficción da cultura de masas e da "high art". Avisada quedas desde
agora: has ter que tomar decisións: unha corredoira ou a outra.
Nunca no medio. Soltarás cancelas (enxértese unha advertencia
aquí) e bosquexarás sorrisos neste enredo paranoico dos artefactos
artísticos preparados para estoupar en calquera momento. Sen
artificios. Con sinceridade animal. Estás preparada, entón, miña
querida persoa lectora, para darlle ao play e comezar o xogo?

Aplicación instantánea de Carlos Negro
Editorial Xerais 2018

Con Aplicación instantánea, a poesía conecta de modo inmediato
co sistema operativo das túas emocións. Se decides descargar este
programa no teu menú de lecturas, terás acceso ilimitado ao
universo afectivo de catro avatares que entran na vida co furor da
irreverencia: contra a orde exacta dos armarios, contra o balbordo
das atraccións de feira, contra o monocultivo cerebral dos
eucaliptos, contra a ferruxe dos discursos que ignoran o
movemento das dunas. Atrévete a entrar e descubrirás que a poesía
ofrece sempre un perfil inesperado. Síguenos en Instagram:
@aplicacion_instantanea

Poesía cromática de
Antonio García Teijeiro / Xulio García
Rivas
Editorial Belagua 2017
40 láminas-poemas que a editorial Belagua recolleu
neste volume que nos ofrece unha reprodución exacta
do resultado do traballo dos dous artistas que
decidiron trabalalr xuntos , de maneira que estamos
diante de versos creados por iniciativa do poeta, pero
tamén por suxerencia dos cadros do pintor, e viceversa.Láminas realizadas de maneira
totalmente libre ou insinuadas pola forza da palabra. na que podemos detectar sen grandes
problemas a forza da palabra escrita e maila suavidade do pincel, ou viceversa.


