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Estes documentos e outros semellantes poden ser 
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ou ben os mércores de 16.30 a 18.10 horas na 
Biblioteca 

 

   Máis información sobre a  Biblioteca en 
http://centros.edu.xunta.es/iesafonsox/   



 
 

 

¿Qué me está pasando?.  
Lynda Madaras 
Ed. Medici 
Cambios físicos, ali-mentación 
correcta, anti-concepción, sida e en-
fermidades de transmi-sión sexual, 
pubertade, son algúns dos temas que 
se abordan no libro nun estilo doado 
e tranquilizador. 

 
 
 Motivar para el aprendizaje. Teoría y 
estrategias. 
Jesús Alonso Tapia. 
Ed. Edebé 
 
¿Que facer para que os nosos fillos e 
fillas se interesen e se esforcen por 
aprender? Esta é a cuestión á que 
responde este libro con numerosas 
propostas prácticas. 

 

 
 

 

Elige tu futuro. 
Ed.  Círculo de Progreso 
A colección “Elige tu futuro” ofrece unha 
completa análise de todos os estudos de 
formación superior que se imparten en 
España. Cada libro contén ampla informa-
ción sobre unha titulación. 
  

 
 
Todos los estudios y carreras. 
C. de la Fuente, M. Oliveras, I. Arimany 
Ed. Planteta 
Manual indispensable para a elección 
académica e profesional. Contén todos 
os estudos que se poden realizar en 
España, os centros de formación e as 
perspectivas profesionais. 

 
 



 

El valor de educar. 
Fernando Savater. 
Ed. Ariel 
 
¿Que é a educación? ¿Que foi e que 
poder chegar a ser? ¿Que esperamos 
dela? ¿con-siste na mera transmisión 
de coñecementos ou debe formar 
para  a cidadanía democrática? 

 
 
¡Tragones…! Cien consejos para inculcar 
buenos hábitos ali-menticios a sus hijos. 
Henry Legere. 
Ed. Granica 
Libro feito para que os nosos fillos e fillas 
consuman alimentos nutritivos e equilibrados 
na percura de adquirir hábitos alimenticios 
saudables. 

 
 

 
 Transtoprnos de la alimentación 

en nues-tros hijos. 
F Bas e  V. Andrés. 
Ed. EOS  
Centrándose na presen-tación dos 
factores de risco que poden facer 
máis probable a apa-rición da 
anorexia e a bulimia, o libro busca o 
interese das familias para axudar 
aos seus fillos e fillas. 

 
Cómo ayudar a nuestros hijos 
frente a las drogas. 
Manuela Matellanes. 
Ed. EOS 
¿Que podemos facer fronte ás 
drogas? 
A autora responde con orientacións, 
consellos e pautas que serán unha 
guía moi útil para as familias e para 
calquera educador. 

 
 

 



 

Un adolescente en mi vida.  
Diego Maciá Antón 
Ed. Pirámide 
O obxectivo desta obra é ofrecer ás 
familias unha metodoloxía que axude 
a enfrontar ás diferentes situacións 
que xurden coa adolescencia e 
acadar o éxito na tarefa de educar. 

 
 
Soy un adolescente 
Núria Roca 
Ed. Gemser 
Libro destinado aos adolescentes e que, 
nunha linguaxe clara e formato atractivo, 
formu-la as cuestións que sempre 
preocupan aos rapaces e rapazas. Unha 
sinxela guía para uns anos marabillosos 
e de  evidente interese para as familias. 

 
 
 TV y juegos electrónicos. ¿Amigos o 

enemigos? 
J. F. González Ramírez. 
Ed. EOS 
 
A televisión e os orde-nadores exercen 
un enor-me atractivo sobre os 
adolescentes. Nesta obra ofrécense 
ideas para empregar os medios audio-
visuais dun xeito crítico e moderado. 
 

 
Los hijos tiranos. El síndrome del 
Emperador. 
Vicente Garrido Genovés. 
Ed. Ariel 
 
Unha persoa convérsese en tirano cruel 
cando non está afeita a que se lle 
contradiga, cando pode castigar a aquel 
que se lle opón. 
 
 
 
  
  
 
 


