
 

 Descobre como as matemáticas poden axu-

darche a rescatar a alguén que se atope en 

perigo de morte, a non disparar contra ti 

mesmo cun canón e a coñecer algúns mate-

máticos famosos realmente duros . 

Esas mortíferas mates 
Autor: Kjartan Poskitt  

Póngame un kilo de matemáticas 
Autor: Carlos Andradas 

Editorial: SM. Grupo Editorial 

 As matemáticas teñen mala 

fama... e iso é totalmente 

inxusto. Todo é matemáticas: 

desde o número de latexados 

do noso corazón ata as órbi-

tas dos planetas. 

 Ernesto vai un día ao circo e descobre a maxia, 

pero unha maxia moi especial baseada nas mate-

máticas e nas propiedades dos números. O mago 

Minler (anagrama de Merlín) ensínalle a "adiviñar" 

números, desatar lazos imposibles, trucos visuais 

e xogos de cartas. Así Ernesto verá as matemáti-

cas desde outro punto de vista . 

Ernesto, el aprendiz de matemago 
Autor: José Muñoz Santonja  

José é un mozo mozárabe que ten que fuxir 

de Córdoba, pola envexa que esperta a súa 

facilidade para o cálculo. Refuxiado no mos-

teiro de Ripoll, explicará alí as vantaxes da 

numeración arábiga, á vez que é testemuña 

das loitas dos condes e bispos cataláns 

para independizarse dos francos. 

El señor del cero 

Autor: Mª Isabel Molina  

¡Cuánta Geometría hay en tu vida! 
Autor: Rosa M. Herrera Merino  

Editorial: SM 

 Mira ao teu ao redor. Moitas das cousas que hai na 

túa contorna teñen formas xeométricas. Familiaríza-

che coas figuras e os corpos xeométricos, e divírte-

che descubrindo xeometría na natureza, a pintura, a 

arquitectura, os motores...  

 Ao longo de cada capítulo exponse aos alumnos 

e alumnas diversas actividades relacionadas con 

conceptos matemáticos como: - Construcción de 

figuras xeométricas (bidimensionais e tridimensio-

nais). - Análise de propiedades xeométricas. -. 

Análise de erros. - Procura de información sobre 

personaxes e feitos matemáticos.  

Cuentos geométricos 
Autor: Teresa Fernández Blan-
co y Julio Rodríguez Taboada 

Editorial: Proyecto Sur 

Tres estudantes a través de adiviñas e problemas 

matemáticos tratan de atopar ó asasino do seu 

profesor de matemáticas. 

Moitos problemas de inxenio e con aplicación á 

resolución de situacións complicadas. 

El asesinato del profesor de matemáticas 
Autor: Jordi Sierra i Fabra  

Editorial: Anaya 2000 
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 Aínda que tivese pinta de pasarse o día nas minchas, 

na xigantesca barba de Arquímedes non había un só 

pelo de bobo. Podía levantar barcos na forza dunha 

man, foi un dos máis grandes detectives da historia e 

defendeu a súa cidade de todo un exército coa única 

axuda duns espellos. 

Alicia detesta as matemáticas e 

pensa que non serven para nada ..., 

ata que un día un estraño perso-

naxe lévaa a coñecer o país dos 

números, alí descubrirá que as 

matemáticas non só son útiles se-

nón tamén divertidas. 

 Imaxina que unha mañá espertas e non se pode ler a 

hora do reloxo, as matrículas dos coches están en 

branco, os prezos da tenda desapareceron, non sa-

bes cantos anos tes...¡un mundo sen números ! 

¡Ojalá no hubiera números! 
Esteban Serrano Marugán 

Editorial: Nivola 

Malditas matemáticas: Alicia en país de 
los números 

Autor: Carlo Frabetti 

Arquímedes el despistado 
Autor: Luis Blanco Laserna 
Editorial: El Rompecabezas 

...na Biblioteca  temos libros para 

ler e tamén para mirar... e dvds... e 

xogos... e internet... e o ambiente 

máis acolledor do noso instituto..., 

ou non? 


