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  El juego de la ciencia 

 E para seguir  

experimentando: 

Experimentos sencillos 

con la luz y el sonido 

Experimentos  sencillos 

con fuerzas y ondas 

Experimentos fáciles con 

sólidos y líquidos 

  Esa horrible ciencia 

Experimentos sesudos con el cerebro 

Esa poderosa energía 

Eses sufridos científicos 

Experimentos con el cuerpo humano 

Esa inmensa galaxia 

Ese voluminoso cerebro 

Manual del cuerpo humano 

Esa horrible verdad sobre el tiempo 

Eses círculos viciosos y otras formas salvajes 

Experimentos con el  cuerpo humano 

Esas mortíferas mates 

Esa caótica química 

Máis horribles: 

Este libro está dividido 

en seccións : Materia, 

Elementos, Cambios quí-

micos, Forza e enerxía, 

Luz, Son, Magnetismo e 

Electricidade, e Historia 

da Ciencia.  

Ao final encontrarás un  

glosario de termos 

  La ciencia para todos Bill Bryson explora os misterios do tempo, do 

espazo e de cómo a vida,contra todo pronósti-

co, apareceu neste marabilloso planeta que é o 

noso fogar. 

Polo camiño  atopámono con moitos científi-

cos excéntricos, absurdas teorías nas que se 

creu durante moitísimo tempo e algúns descu-

brimentos accidentais que cambiaron o devir 

da ciencia. 

José Javier Fernández Panadero é 

profesor de instituto e un dos prin-

cipais autores españois de divulga-

ción de ciencia. 

Ás persoas encántalles marabillarse. Isto é a semente 

da ciencia 

Queres facer pompas de xabón xigantes? 

Es capaz de atar un líquido ou de pasalo 

dun vaso a outro sen tocalo? 

Podes sacar unha moeda da augua sen mo-

llarte a man? 

Sabes como escribir mensaxes secretas con 

tinta invisible? 

Aquí tes unha colección de trucos alucinan-

tes e todo con materiais caserios! 



  

 

Un telediario case como o 

de calquera televisión, pero 

no que as noticias son algo 

diferentes, en todas hai 

algo de matemáticas.  

E despois da publicidade, o 

Mateconcurso, con pro-

bas que podes intentar re-

solver. 

Este libro preséntanos os 

grandes salvadores dos seres 

humanos: os mocos, a caca, os 

escupitaxos, a suor, a orina, os 

peidos, os grans, o vómito e os 

eructos.  

Salpicada polo humor de 

Xosé Lois, este libro é un-

ha viaxe ao mundo físico e 

biolóxico no que vivimos, 

un mundo gobernado po-

lo azar dos dados lanza-

dos por un reloxeiro cha-

mado evolución. 

Máis de 800 ilustra-

cións e fotografías 

60 experimentos cien-

tíficos 

Actividades que facili-

tan a comprensión da 

ciencia dunha forma 

divertida 

Este libro investiga e 

describe a anatomía, o 

comportamento e o 

hábitat de máis de 

1000 especies animais, 

desde vermes micros-

cópicos ata as xigantes-

cas baleas.  

    DE TODO UN POUCO 

E se as matemáticas fosen un xogo? 

E se deixaramos de presentalas como un-

ha disciplina ardua e aburrida e destaca-

ramos o seu lado máxico e lúdico? 

Unha viaxe lúdica e apasionante a través 

do placer de razoar! 

As matemáticas teñen mala fa-

ma… e iso é totalmente inxusto. 

Todo é matemáticas: desde o 

número dos  latidos do noso co-

razón ata as órbitas dos plane-

tas.  

Este libro quere devolver as ma-

temáticas ao posto que se mere-

cen no corazón da xente. 

    UNHAS MATEMÁTICAS MOI DIVERTIDAS 
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“Grazas  á imaxinación de 

Sonia, non hai escusas para 

non sumerxerse no asom-

broso mundo da física cuán-

tica” 

“ La puerta de los tres cerro-

jos” é unha aventura máxica 

para grandes e pequenos. 

¡Lea e descobre os misterios 

do universo! 

José é un  mozárabe que ten 

que fuir de Córdoba, pola enve-

xa que desperta a súa facilidade 

para o cálculo. Refuxiado no 

mosteiro de Ripoll, explicará alí 

as vantaxes da numeración ará-

biga, ao tempo que é testemuña 

das loitas dos condes e bispos 

cataláns para independizarse 

dos francos. Alí coñece a Emma 

e intenta axudala cando está en 

perigo. Pero a ciencia de José 

resulta sospeitosa para algúns 

fanáticos que intentarán detelo. 

 

         N A R R A T I V A 
Me llamo… 

Estas biografías na-

rran a vida, a paixón 

pola ciencia, os esfor-

zos e os éxitos dos 

seus protagonistas.  
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Terriblemente famosos 

 

  51 Matemáticas 

  Máis ciencia na biblioteca:  

52 Astronomía 

  53 Física 

  54 Química. Mineraloxía 

  55 Xeoloxía. Metereoloxía 

  57 Bioloxía 

574 Ecoloxía e Ecodiversidade 

  58 Botánica 

  59 Zooloxía 

Sabelotod@s 

Outros títulos: 

Galileo el astrónomo 

Edison el mago de los inven-

tos 
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