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ACTIVITAT: 

Graveu un vídeo ( sols o amb més gent ), de no més de 2 o 3 minuts per 

persona, dient: 

• Què us ha semblat el llibre 

• Recomanant-lo o no a un company. Recordeu explicar el per què el 

recomaneu o no el recomaneu. 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 

1r,2n,3r,4t ESO i Batxillerat 
 

• Ulls de pantera. S. Aymerich. Col. Narracions Solaris. EUMO-OCTAEDRE. 

Per a entendre la genètica humana 

• Gelati!. Sílvia Aymerich. Col. Narracions Solaris. EUMO-OCTAEDRE. 

Per a entendre l'evolució de la cèl·lula a l'home 

• Hello, Dolly! Murgadas, Francesc. Col. Narracions Solaris. EUMO-

OCTAEDRE. 

Per a entendre: les aplicacions del genoma humà.  

• No em "Baciles". Argerich, Montserrat / Rei, Flor. Col. Narracions Solaris. 

EUMO-OCTAEDRE 

Per entendre les infeccions i la resposta immunitària 

 

LECTURES RECOMANADES 

DES DE CIÈNCIES 

EXPERIMENTALS 

• Si voleu recomanar un mateix llibre més d’una persona, podeu fer 

un diàleg entre vosaltres parlant del llibre ( els dos punts esmentats 

abans ). 

• Si voleu sortir en grup parlant cadascú del seu llibre també ho podeu 

fer. 
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• El mico obès. Campilo alvarez, Jose enrique. Col·lecció: Drakontos 

butxaca. 

L'evolució humana i les malalties de l'opulència: diabetis 

• Vuit cerditos. Jay gould, stephen col·lecció: Drakontos butxaca 12. 

Reflexions sobre història natural 

• Dents de gallina i dits de cavall. Jay gould, stephen . Col·lecció: Drakontos 

butxaca 24. 

Reflexions sobre història natural 

• Darwin i l'evolució. P. Strathern. Col.. Segle Vint-i-un d'Espanya Editors. 

Els científics i els seus descobriments 

• Drick, Watson i l'ADN. P. Strathern. Col. Segle Vint-i-un d'Espanya Editors 

Els científics i els seus descobriments. 

 

Física i Química 

• Viatge al·lucinant. Isaac Asimov. 

Un eminent savi, que ha estat víctima d'un intent d'assassinat, jeu, en estat 

comatós, a causa d'un coàgul de sang al cervell. En la seva ment porta un secret 

d'extraordinària importància per a la supervivència de l'món lliure. Una operació 

significaria la seva mort. Llavors, un grup de savis ressol miniaturització 

• Viatge al centre de la terra. Jules Verne 

Axel i el seu oncle, el tossut professor de mineralogia Otto Lidenbrock, 

descobreixen un misteriós pergamí entri els pàgines d'un llibre antic. Darrere de 

l'estrany criptograma, que ha estat ocult durant segles, s'amaguen els 

instruccions d'un savi islandès per repetir el seu viatge a centri de la Terra. 

D'aquesta troballa fortuïta neix una expedició en què Axel, el seu oncle i Hans, 

un impertorbable guia, s'embarquessin cap als profunditats del nostre planeta. A 

l'endinsar-s'en els intricades galeries subterrànies i enfrontar-s'a l'escassetat 

d'aigua i els temperatures extremis, començaran a comprendre que el veritable 

problema no serà arribar a centri de la Terra, sinó el risc de quedar atrapats allà 

per ... 
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• La terra ferida. Miguel Delibes Castro 

Pare i fill, escriptor i científic compromesos amb el medi ambient, dialoguin sobre 

els problemes ecològics als quals s'enfronta el planeta en el nou segle: el canvi 

climàtic, la desertificació, la desaparició d'espècies, l'escassetat de recursos 

bàsics com l'aigua , la contaminació de l'entorn, el desglaç dels pols i el perill de 

la licitada de l'nivell de la mar ... Estem a temps de canviar el curs dels 

esdeveniments? Podrem frenar la degradació de l'planeta? Hi ha solucions reals 

i aplicables per reconduir el no molt falaguer futur de la Terra? .En els darrers 

decennis s'han anat succeint una sèrie d'indicis alarmants sobre la transformació 

dels condicions de vida a la Terra: ... 

• Delicte ecològic. Joseph Lorman. 

Una empresa Molt prestigiosa de l'Vallès és veu involucrada en un escàndol 

d'abocaments il·*legals. Els investigacions paral·*leles d'uneixes quantes 

personis - Ricard Muns, de l'departament de Medi Ambient de la Generalitat, 

Ingrid, tècnica de l'empresa afectada, i Daniel, un nen sord-*mut Aficionat a la 

informàtica - aclariran el perquè de tot plegat. Quan ja està a punt de Trobar la 

prova decisiva, el Daniel és segrestat i la seva vida corre Perill. 

• L'evolució de Calpurnia Tate Jackeline Kelly 

En l'estiu de 1899, Calpurnia te onze anys. És la mitjana de set germans (tots els 

altres són nois) i viu en una família benestant gràcies als plantacions de pacana. 

La seva mare vol que aprengui a tocar el piano, a brodar i a teixir com li correspon 

a una noia de bona família, però el que li agrada a Calpurnia és la ciència. Al 

principi és dedica a observar els animalets que l'envolten, però aviat comptarà 

amb l'ajuda del seu avi que li deixa llibres, li explica teories de la física, li ensenya 

el mètode científic ... 

• La màgia de la realitat. Richard Dawkins 

A partir de preguntis molt senzilles i interessants (Qui va ser el primer home? 

Què és el Sol? Per què hi ha dia i nit? Què és l'arc de Sant Martí? Estem sols? 

Per què passen cuses dolentes? Com i quan va començar tot? ...) Richard 

Dawkins ens explica què són l'ADN, l'efecte Doppler, l'àtom, el big bang, els 

neutrons o la llum. 

• Ull de Núvol Ricardo Gómez Gil 

Novel·la guardonada amb el Premi de Vapor 2006. Cabell Llarg necessita pedres 

transparents contra els malèfics; Gos Rastrejador, assot per fabricar arcs; Corb 

Blanc, terra i aigua; tots a la tribu, llegendes per passar la nit ... No obstant això, 

Ull de Núvol, que semblava tenir menys d'aportar, serà l'únic capaç de burlar els 

«malacosa». De vegades, els adversitats fan grans als que semblen més febles. 
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• Successos en Muntanya Erm Louis Sachar 

Tamaya Dilwadi i Marshall Walsh són alumnes de cinquè i setè any de la 

prestigiosa Acadèmia Woodridge. Sempre tornin junts de l'escola, i fan el mateix 

camí. Un dia, Marshall és baralla amb el Txad Hilligan i, per evitar-ho a la sortida 

de classe, decideix prendre una drecera. Així els nens s'internin al bosc i 

descobreixen allà uns tolls de fang estrany, que ningú sap el perillós que pot 

arribar a ser. 

Algunes desaparicions i estranys granellades a la pell trauran a la llum 

l'existència d'uns estranys microorganismes generats artificialment amb 

inquietants interessos econòmics. 

• Una Terra per a demà Anne Jankéliowitch, Martine Laffon 

Aquest llibre recorre el nostre planeta a través de les increïbles fotografies de 

Yann Arthus-*Bertrand. Les seves autores, Anne Jankéliowitch i Martine Laffon, 

ens expliquen els perills que aguaiten al nostre planeta dels quals som 

responsables, com el consumisme o la gran quantitat d'escombraries que 

generem, però també ens parlen d'ecologia, de biodiversitat, de 

desenvolupament sostenible, de generositat, de solidaritat, de convivència, de 

pau i d'acolliment. I ens descobreixen molts i molt diversos projectes i iniciatives 

solidaris. Un llibre perquè nens i joves sàpiguen que podem construir un món 

millor. 

• El 5è dia. Frank Schatzing 

Un pescador desapareix al Perú, sense deixar rastre. Els experts noruecs d'una 

empresa petrolífera és troben estranys organismes que ocupin cents de 

quilòmetres quadrats del fons marí. Mentrestant, als costos de la Columbia 

Britànica comença a observar-s'un inquietant canvi en el comportament dels 

balenes. Cap de bestiar de tot això sembla tenir una causa comuna. Però Sigur 

Johanson, biòleg i sibarita, no creu en els casualitats. També l'investigador de 

balenes indi Leon Anawak a dalt a una preocupant conclusió: una catàstrofe està 

a punt de succeir. La revolta de la causa l'enfrontarà als seus pitjors malsons. 

• Som el que mengem Francisco José Flores 

Un llibre multidisciplinari que fa un recorregut històric des de l'home primitiu 

caçador i depredador fins a la difícil predicció del futur incert que ha començat 

en aquest nou segle amb el canvi climàtic, un món globalitzat i envellit, que 

barreja la història i la ciència, la ciència i el somriure. L'art i la ciència de 

l'alimentació i la nutrició humana, a través de la prehistòria, l'antropologia, la 

bromatologia, la gastronomia, la dietètica, la gereontología fins a arribar a la 

moderna nutrigenómica. 
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• Tot el que cal saber per a saber-ho tot. Jesús Purroy 

Vivim envoltats pels resultats dels avançaments científics i tecnològics, però 

coneixem molt poc sobre el funcionament de la ciència. Precisament, Tot el que 

cal saber per a saber-ho tot aborda amb rigor i amenitat aquestes qüestions: què 

és la ciència?, quins mètodes s'empren per a obtenir nous coneixements?, què 

són els procediments per a comunicar-los? Però també tracta sobre situacions 

quotidianes, en les quals ens enfrontem amb afirmacions importants del nostre 

dia a dia -sobre medicina, alimentació, medi ambient i altres-, i hem de decidir si 

són fiables: és cert que el menjar ecològic a les escoles millora el comportament 

dels alumnes?, els aliments transgènics podrien tenir un impacte negatiu sobre 

els ecosistemes i els humans? Aquestes i altres preguntes trobaran resposta en 

aquest llibre. 

• El teu, jo i el medi ambient. Tomàs Molina Bonsch 

Un llibre il·lustrat, amb nombrosos exemples, suggeriments, trucs i consells 

pràctics, que li donarà l'alegria de tenir a prop la naturalesa, sense sortir de la 

ciutat! L'orientació, l'espai, el clima: com valorar cada element i treure-li el màxim 

rendiment. L'elecció dels contenidors. Les pèrgoles, les reixetes i el mobiliari. Les 

flors anuals, els arbustos, les trepadoras, les mates, etc. El racó per a les herbes 

aromàtiques. 

• Perquè haig de reciclar? Jen Green 

Per què és important reciclar? Com podem nosaltres contribuir al reciclatge? 

Acompanya als protagonistes d'aquesta història i trobaràs les respostes a 

aquestes preguntes. El llibre inclou notes per a pares i professors, així com 

activitats lúdiques que ajudaran a reforçar el seu contingut. 

• Terra nostra, vida nostra. Diari d'un naturalista distret' Luis Miguel 

Domínguez. 

Luis Miguel Domínguez en aquestes pàgines escrites amb desenfado, sentit de 

l'humor i de l'amor a la naturalesa, es llança a compartir tota una vida dedicada 

a protegir, aprendre i difondre el que sap sobre "tota bestiola vivent". Es tracta 

d'una autèntica radiografia ecològica de la nostra societat, en la qual analitza 

l'extinció d'algunes espècies, la moda de les mascotes exòtiques, els nostres 

hàbits alimentosos, unes certes actituds quan sortim al camp i demostra com 

cada pas que donem i cada decisió que prenem repercuteixen en la naturalesa. 

Aquesta vida a l'aire lliure de Luismi -com li agrada que li cridin- és un entranyable 

i realista cant a la naturalesa en el qual proposa conductes i actituds perquè 

continuem respirant aire pur en aquesta terra nostra. 
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• Una breu història de gairebé tot Bill Bryson 

Bill Bryson aborda matèries tan terriblement avorrides com geologia, química i 

física, però ho fa de manera tal que resulten comprensibles i amenes. La qüestió 

és com sabem el que sabem. En els seus viatges a través del temps i de l'espai 

Bryson es topa amb una esplèndida col·lecció de científics sorprenentment 

excèntrics, competitius, obsessius i insensats, com Henry Cavendish, d'una 

timidesa tan deplorable que encara que va fer públics importants descobriments 

—entre ells el pes de la Terra—, es va abstenir de comunicar molts d'ells.En Una 

breu història de gairebé tot, l'autor intenta entendre què va ocórrer entre la Gran 

Explosió i el sorgiment de la civilització, com passem del no-res al que ara som. 

 


