
Preu del lot: 206,40 €

Una selecció de 12 llibres sobre ciència  
(ecologia, biologia...)

L’os polar se’n va anar  
a la platja
Valentín Coronel
144 pàg. / 10,95 € 

978-84-9026-873-5

En aquestes pàgines trobaràs 
consells sobre ecologia i 
defensa de la biodiversitat, 
claus per a respectar l’equilibri 
del nostre planeta i solucions 
a l’abast de tots per tal de 
protegir-lo de la contaminació... 
Tot amb un bon grapat 
d’optimisme!

Exploracions pel planeta 
Menjar
Pere Puigdoménech
200 pàg. / 20,95 €
978-84-1358-003-6

La nostra societat ha de fer front 
als reptes que implica alimentar 
a una població que pot passar 
dels 9.000 milions d’humans 
a mitjan d’aquest segle, que 
està vivint en ciutats cada 
vegada més grans i que té unes 
exigències de menjar suficient, 
segur i saludable.

El planeta i tu
Maria Josep Picó
144 pàg. / 10,95 €
978-84-9824-307-9

El futur del planeta és a les 
teues mans i en aquest llibre 
trobaràs una guia completa 
d’idees per a protegir el medi 
ambient a casa, a classe o a 
l’hora de comprar. Triar un estil 
de vida més respectuós amb 
l’entorn no implica cap sacrifici; 
ben al contrari, és una aventura 
apassionant.

Virus, bacteries i altres 
nanobestioles
Valentín Coronel
144 pàg. / 10,95 €
978-84-1358-118-7

A vista de microscopi habiten 
els éssers que realment 
regeixen aquest món. Prepara’t 
per a conéixer a éssers tan 
poderosos que poden manar-te 
a l’altre barri d’un esternut. Les 
nanobestioles manen!

Ajudes a la dinamització de biblioteques escolars

llibres de ciències
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La ciència dels Simpson
Marco Malaspina
232 pàg. / 20,95 € 

978-84-9824-709-1

Quanta ciència hi ha en Els 
Simpson i de quin tipus? I què 
hi ha de realista en la sèrie? 
O encara més interessant: quant 
hi ha de groc en la realitat 
científica? Amb el pretext d’Els 
Simpson, aquest llibre ens 
endinsa d’una manera àgil i fins 
i tot divertida en la turbulenta 
relació entre ciència i societat.

Evolució i complexitat
Jordi Bascompte i  
Bartolo Luque
232 pàg. / 20,95 €
978-84-9824-885-2

Una obra que intenta 
integrar dues grans visions 
de l’evolució que sovint es 
presenten enfrontades: la visió 
que emfatitza una ciència 
eminentment històrica i la visió 
més racional, basada en una 
ciència estructuralista.

Descobrint el cervell
Antonio Rial
160 pàg. / 20,95 €
978-84-9026-495-9

Com aprenem? Tots tenim 
algun talent? Què vol dir que 
el cervell és plàstic? Es pot 
mantenir l’amor romàntic a 
llarg termini? Aquestes són 
algunes de les preguntes sobre 
el misteriós funcionament 
del cervell humà –òrgan 
extremadament complex– a les 
quals l’obra dona resposta.

L’imperi de les dades
Xavier Duran
232 pàg. / 20,95 €

978-84-9026-835-3

Aquesta obra explica com es 
generen les dades, com es 
processen, per a què serveixen 
i, sobretot, per a què no 
haurien de servir. Així, el text 
proporciona al lector informació 
i consells per a conscienciar-lo 
de les grans oportunitats que 
implica aquest imperi de les 
dades, però també dels perills.

L’origen de les espècies
Charles Darwin
256 pàg. / 14,95 €
978-84-9026-735-6

Escrita originalment amb 
un estil directe i llegidor, 
adreçada a tots els públics, 
aquesta nova versió resumida 
de L’origen de les espècies ens 
acosta un clàssic fonamental 
de la cultura universal, amb 
una extraordinària influència 
intel·lectual.

Creadors de futur
Pedro Gómez Romero
176 pàg. / 20,95 €
978-84-9026-615-1

Un recull d’històries de 
descobriments que convida 
a conéixer els mecanismes 
del mateix descobriment, 
l’estreta relació entre ciència i 
tecnologia i els enormes efectes 
que tenen els descobriments 
científics en la societat.

L’evolució, de Darwin  
al genoma
Fernando González Candelas
328 pàg. / 20,95 €

978-84-9824-415-1

Fa 150 anys, Charles Darwin va 
encetar una revolució científica, 
social i intel·lectual en publicar 
L’origen de les espècies. Però, lluny 
de ser una teoria coneguda, 
estudiada i apreciada, la situació 
actual en molts països és encara 
d’oberta oposició. Què fa tan 
perillosa la teoria evolutiva?

Els inicis de la vida
Michael F. Dolan i  
Lynn Margulis
224 pàg. / 11,95 €

978-84-9824-065-8

Molt abans de l’aparició 
evolutiva dels animals i de 
les plantes més simples, els 
bacteris ja havien escrit els 
primers capítols de la història 
de la vida. Desxifrar aquesta 
història ancestral és una 
tasca científica apassionant, i 
aquesta obra ens hi aproxima.


