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Título: Una Breve historia de casi todo 

Autor: Bill Bryson 

Editorial: RBA 

Recomendado para: 4ºESO 

Sinopse 

 
Relata a historia de TODO, desde o inicio 
dos tempos: o Big bang, a formación de 
estrelas, da Terra, a aparición da vida, os 
dinosaurios, o Home, as civilizacións, o 
descubrimento de América, a revolución 
industrial, a modernidade... 
 

Comentario 

Este libro é todo un descubrimento. É a 
obra definitiva de divulgación científica. 
Fala de todo, desde o Big Bang ata a 
actualidade. Se nos deixamos levar polos 
prexuízos poderiamos pensar que é 
demasiado para un libro e o aburrimento 
estaría asegurado. Pois non.... nada máis 
lonxe da realidade. Bill Bryson ten un estilo 
tan peculiar que vas pasando unha páxina 
tras outra, esbozando un sorriso, 
sorprendéndote con cousas que non sabías, 
aprendendo...dun xeito moi ameno e 
entretido. Son 512 páxinas que che saberán 
a pouco  

 
 
 

 

 
Título: Historias de la ciencia y del olvido 

Autor: Oliver Sacks e outros... 

Editorial: Siruela 

Recomendado para: 4ºESO 

Sinopse 

Conxunto de cinco ensaios de cinco autores 
de recoñecida fama mundial sobre historias 
de base científica pero con diferentes 
matices. 

Comentario 

Libro denso pero interesante, de 192 
páxinas, que trata temas diversos a través 
de 5 ensaios escritos por científicos. A idea 
xurdiu de Oliver Sacks como homenaxe ao 
seu gran ídolo Humphry Davy e merece 
unha ollada, pero só para estudantes con 
ganas de escoitar outros puntos de vista. 

 
 
 

 

 
 



Título: Astronomía práctica e outras cousas 

Autor: Ramón Vilalta 

Editorial: Toxosoutos 

Recomendado para: 4ºESO 

Sinopse 
Resumo de diferentes conceptos físicos 
relacionados coa astronomía 

Comentario 

Libro para aqueles que queiran iniciarse no 
mundo da astronomía da man dun profesor 
de secundaria cunha gran habilidade 
didáctica para estas cousas. Ten 237 
páxinas e seguro que aprendes un montón 
se lle botas unha ollada. Non hai moitas 
matemáticas, hai explicacións sinxelas e 
prácticas. 

 
 
 

 

 
Título: El Tío Tungsteno 

Autor: Oliver Sacks 

Editorial: Anagrama 

Recomendado para: 4ºESO 

Sinopse 

Oliver Sacks, fillo de médicos xudeus, é 
enviado cando tiña 6 anos, xunto co seu 
irmán, a un internado. Inglaterra está 
inmersa na 2ª guerra mundial e os seus pais 
tratan de protexelo. Pero o internado é un 
inferno e ao volver o seu irmán vólvese tolo. 
El non porque encontrará acougo na 
ciencia, pola que amosa un gran 
curiosidade. É o seu tío Dave, o tío 
Tungsteno, quen o guía neste camiño que o 
conducirá a ser quen é. 

Comentario 

É un libro moi curioso porque relata a vida 
dun home que sempre amosou unha 
curiosidade innata polos fenómenos 
naturais: Oliver Sacks, un recoñecido 
neurólogo e un apaixonado da ciencia. O 
xeito en como entrelaza o que a el lle foi 
sucedendo e os diversos avances científicos 
dos últimos tempos é magnífico. É bastante 
extenso (unhas 360 páxinas) pero merece a 
pena lelo porque se te deixas atrapar polo 
persoal estilo de Oliver Sacks para escribir 
acabarás descubrindo unha historia moi 
tenra e sedutora, e polo camiño irás 
aprendendo un montón de física e química.  
 

 
 
 

 

 
 
 



 
 

Título: Cosmos 

Autor: Carl Sagan 

Editorial: Planeta 

Recomendado para: 4ºESO 

Sinopse 

Ao longo da historia a ciencia evolucionou á 
par que a sociedade. A exploración espacial, 
o nacemento da vida, a morte do sol...e 
varios temas máis sometidos á miradas 
deste excepcional autor 

Comentario 

É un clásico entre os clásicos da divulgación 
científica. Non houbo moitos divulgadores 
como Carl Sagan, e entre os seus numerosos 
libros, este é un dos mellores. Ten un xeito 
de escribir e reflexionar sobre todos estes 
temas, que te atrapa e te hipnotiza. 
368 páxinas de obrigada lectura se queres 
debater sobre ciencia. 

 
 
 

 
 

 

 


