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ESO 

Les cròniques marcianes 
Ray Bradbury 

Obra clàssica de la ciència-ficció, recull les vicissituds de la 
colonització del planeta Mart i l'accidentada decadència de la seva 

civilització. A setanta milions de milles de distància del planeta 
Terra, el viatger de l'espai hi pot trobar els mateixos paranys dels 
quals creia fugir: la grolleria, la solitud, l'enveja o les parades de 

frankfurts. 
ISBN: 978-84-9930-874-6 

 

 
ESO 

 

La clau APSU 
Laura Baix 

 
En un món molt diferent del que coneixem ara a causa del canvi 

climàtic, en Joel i la Paula, dos germans orfes, descobreixen que els 
seus pares amagaven un secret. Una informació a les mans que 

algú vol recuperar de totes passades. 
ISBN: 978-84-489-2568-0 

 

ESO 

La volta al món en 80 dies 
Jules Verne 

 
Una aposta entre Phileas Fogg i uns col·legues el portaran a fer la 
volta al món en només vuitanta dies. El dimecres 2 d'octubre de 

1872, ell i en Passepartout, el seu criat, emprenen aquest repte ple 
de tot tipus d'obstacles: les forces de la natura, la complexitat de 

les persones i és clar, el pas incessant del temps. 
 

ISBN: 978-84-15975-97-7 

 
 

 
 

ESO 

Viatge al centre de la Terra 
Jules Verne 

 
El 24 de maig de 1863, un diumenge, el meu oncle, el professor 

Lidenbrock, va tornar precipitadament a la seva caseta situada al 
número 19 de la Koenigstrasse, un dels carrers més antics del barri 
vell d'Hamburg. La descoberta d'uns misteriosos jeroglífics entre 

les pàgines d'un llibre portarà el professor Otto Lidenbrock i el seu 
nebot, el jove Axel, a emprendre el viatge més al·lucinant que 
s'hagi fet mai: endinsar-se en les profunditats de la Terra. Amb 
l'ajut d'en Hans, un guia hàbil i valent, i arriscant la seva vida a 

cada pas, descobriran les meravelles que s'amaguen a l'interior del 
planeta. 

ISBN: 978-84-246-4421-5 
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ESO 

Shackleton, expedició a l’Antàrtida 
Lluís Prats Martínez 

 

Ernest Shackleton ja és un explorador famós en què emprèn la 
seva expedició més ambiciosa: creuar a peu l'Antàrtida. El repte 

esdevindrà una odissea quan el vaixell en què viatgen, l'Endurance, 
quedi atrapat entre plaques de gel. Només la tenacitat i la valentia 

de Shackleton aconseguirà salvar-los a tots d'una mort segura. 
 

ISBN: 978-84-8343-153-5 
 

 
 

ESO 

Fahrenheit 451 
Ray Bradbury 

 

Fahrenheit 451: la temperatura a la qual el paper s'encén i crema. 
Guy Montag és un bomber i el treball d'un bomber és cremar 

llibres, que estan prohibits perquè són causa de discòrdia i 
patiment. El Mecànic del Departament d'Incendis, armat amb una 
letal injecció hipodèrmica, escortat per helicòpters, està preparat 

per rastrejar a els dissidents que encara conserven i llegeixen 
llibres. 

ISBN: 978-84-450-7641-5 

 

 
 

ESO 

Univers Hawking! 
Rüdiger Vaas 

Què hi havia abans del Big Bang? Per què són negres els forats 
negres? Podem viatjar al passat? En ocasió del setanta-cinquè 
aniversari i el posterior traspàs de Stephen Hawking, Rüdinger 
Vaas ha decidit il·luminar tot un seguit de qüestions. Amb una 
prosa amena explica les idees fascinants de Hawking de tal manera 
que tothom les pugui entendre. Les il·lustracions enginyoses 
mostren què s’amaga rere els conceptes d’aquest geni de la 
ciència. Un viatge emocionant per l’univers de Hawking! 
— EL MISTERI DEL BIG BANG Com va sorgir l’univers? Va tenir un 
començament? Existeix des de sempre? 
— TRAMPES DE LA GRAVETAT Què són els forats negres? 
Realment no se’n pot escapar res? 
— EL FUTUR I ELS VIATGES EN EL TEMPS Sobre el misteri del temps 
i l’error més greu de Hawking 
— ELS EXTRATERRESTRES, DÉU I LA HUMANITAT Hi ha vida 
alienígena? Què implica el Big Bang en relació a un creador? 
«Per què es pren la molèstia d'existir, l'univers?» STEPHEN 
HAWKING 

ISBN: 978-84-9034-743-0 
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1r i 2n ESO 

Vint mil llegües de viatge submarí 
Jules Verne 

La història comença amb una expedició a bord del vaixell de guerra 
de la marina nord-americana "Abraham Lincoln" al comandament 
de l'almirall Farragut que busca capturar un estrany cetaci d'una 
mida extraordinària, que va produir la desaparició misteriosa de 
diverses embarcacions. Durant l'expedició, els protagonistes es 

veuen llançats per la borda del vaixell producte d'una envestida de 
l'animal. El professor Aronnax i el seu acompanyant Consell són 
rescatats per l'arponer canadenc Ned Land aconseguint arribar 
nedant a un lloc segur. Una vegada que es troben fora de perill, 
descobreixen que no es troben realment en una illa, sinó sobre 

una estructura metàl·lica: un submarí que es troba a la superfície 
del mar. 

ISBN: 978-84-7660-685-8 

 
 

 
1r i 2n ESO 

L’assassinat del professor de matemàtiques 
Jordi Sierra i Fabra 

 

En Flip no sap què fer perquè tres dels seus alumnes s'adonin que 
les matemàtiques són com un joc. Per això, i perquè no vol 

suspendre'ls, els proposa que resolguin en grup tot un seguit de 
problemes. 

Un bon dia en Flip és assassinat i mor davant mateix del nois! Per 
poder descobrir i capturar l'assassí del seu professor, els tres amics 

han de resoldre un seguit d'enigmes, jocs d'enginy, problemes i 
pistes que els conduiran de dret al culpable. 

ISBN: 978-84-489-1942-9 
 

 
 

 
 

1r i 2n ESO 

El mundo de los animales 
Desmond Morris 

 

Per què la zebra té ratlles? Com pot un camell travessar el desert 
durant dies i dies sense beure? Què hi ha de cert sobre el 

cementiri dels elefants? En aquest deliciós llibre, el prestigiós 
zoòleg Desmond Morris escriu sobre els animals salvatges, molts 
dels quals pertanyen a espècies a punt d'extingir-se. Morris ens 

explica què mengen, com dormen, com cuiden els seus cadells, per 
què lluiten i com sobreviuen en el món d'avui. Després d'un atent 
estudi del seu ambient natural, l'autor ens descobrirà que el món 
dels animals amaga innombrables sorpreses i que sempre hi ha 
alguna cosa nova per aprendre per apreciar i entendre millor el 

seu meravellós món. 
ISBN: 978-84-16396-89-4 
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1r i 2n ESO 

Un estiu a Tacugama 
Pilar Garriga 

 

En Martí ha viscut aventures inoblidables amb la seva millor amiga, 
la Mont, al costat dels orangutans i de la tieta Rosa, veterinària, a l 
' illa de Borneo, Indonèsia. Aquesta tardor, però, en Martí, que ja 
està preparant un altre estiu a Borneo, rep una carta de la seva 
tieta que li canviarà les pròximes vacances. La Rosa, després de 

cinc anys treballant en una clínica, canvia de continent: d ' Àsia, se ' 
n va a l ' Àfrica, i d ' una clínica d ' orangutans, se ' n va a un 

santuari de ximpanzés! 
ISBN: 978-84-489-2488-1 

 

 
 

 
 

1r i 2n ESO 

De la terra a la Lluna 
Jules Verne 

 
Els viatges extraordinaris de Verne aspiraven a convertir-se en una 

ambiciosa epopeia, la definició més precisa va donar el mateix 
autor: «Un passeig complet pel cosmos d'un home del segle XIX». 

Després d'aquest objectiu, Verne exploraria la terra i les seves 
profunditats, el mar i l'aire, amb històries tan memorables com la 

del Nautilus i el seu capità Nemo. De la Terra a la Lluna, que 
pertany a l'època idíl·lica de la seva fe en la ciència, narra amb 

notables dosis d'humor i ironia la preparació i enviament a la Lluna 
d'un gegantí projectil. I no se sap què admirar més en la novel·la: si 

el divertit desenvolupament de la història o la sorprenent 
exactitud de la majoria de les seves previsions 

ISBN: 978-84-298-0517-8 

 
 

3r, 4t ESO i Batxillerat 

La meva família i altres animals 
Gerald Durrell 

 

Convertida ja en un clàssic universal, La meva família i altres 
animals narra les peripècies d'una família insòlita, desbaratada i 
molt poc convencional que decideix abandonar la grisa i plujosa 

Anglaterra per instal·lar-se a l'assolellada i paradisíaca illa grega de 
Corfú. Entre la fauna de l'illa que estudia l'autor, aleshores un jove 

aprenent de científic, hi trobarem els excèntrics i originals 
membres de la seva família, en un relat intel·ligent, ple de sentit 

de l'humor i d'una particular tendresa. 
ISBN: 978-84-96863-67-5 
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4t ESO i Batxillerat 

Breve Historia de la Química 
Isaac Asimov 

 

La concisió, amenitat i eficàcia didàctica característiques d'Isaac 
Asimov fan d'aquesta Breu Història de la Química un instrument 
immillorable per a tot aquell que estigui interessat en aproximar- 

se a aquesta ciència. Asimov traça l'evolució d'aquest àmbit de 
coneixement des del moment en què l'home va començar a 

efectuar alteracions en la naturalesa de les substàncies d'una 
manera intuïtiva, fins a l'edat moderna, moment en el qual, a 

través de l'adquisició progressiva de rigor metodològic i l'acotació 
del terreny d'estudi, es va constituint plenament com a disciplina 

científica. 
ISBN: 978-84-206-6421- 

 

 

 

 

 
 

4t ESO i Batxillerat 

La relativitat d’anomenar-se Albert 
Gemma Pasqual Escrivà 

 

La vida del Guillem i de la seva família canvia a partir del dia que ell 
i els seus amics, la Mireia i el Lluís, decideixen donar refugi a un 

rodamón alemany gran, de cabells blancs i embullats, que es pensa 
que és Einstein i que ha viatjat en una màquina del temps. A 

mesura que transcorre la novel·la, unes vegades creurem que és el 
vell savi i d ' altres, que és un pobre boig. En La relativitat d ' 

anomenar-se Albert, l ' autora dóna veu a les persones grans, a la 
memòria; elles ens explicaran les seves històries, des de la Guerra 
Civil i la repressió franquista fins a la visita d ' Einstein a Barcelona 
o la riuada de València. També descobrirem que l ' amor no té edat 
i ens acostarem a les relacions entre els avis i els joves, al respecte  
i a l ' estima. Tot farcit de paradoxes matemàtiques, forats negres i 

una mica de física pràctica. 
ISBN: 978-84-489-2489-8 

 

 

 

 

 
4t ESO i Batxillerat 

Si la natura és la resposta, ¿quina era la pregunta? 
Jorge Wagensberg 

 

Al llarg dels seus múltiples conferències, llibres i articles, Jorge 
Wagensberg s'ha trobat amb que l'essència de les seves 

aportacions podria sintetitzar en un pensament afortunat. Altres 
vegades, les classes, els seminaris, les converses o les lectures 

cristal·litzen en una sentència que atrapa la qüestió primordial. Per 
fortuna per al lector, ell ha anat recopilant-les en un quadern a 

part. Com ens explica en el pròleg, «són frases que concentren bé 
una idea. Quan una d'elles funciona, la repeteixo o la repeteixen 

amics i col·legues. I així, per una selecció més natural que artificial, 
els pensaments compactes acaben guanyant-se el lloc. Avui 

gairebé desconfio de les idees que no poden formular-se en una 
sola frase». 

ISBN: 978-84-9066-087-4 
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4t ESO i Batxillerat 

El mono desnudo 
Desmond Morris 

 

Aquesta polèmica obra és un retrat zoològic de l'Homo sapiens. 
Des dels inicis de la història, l'home no ha deixat de realitzar 
sublims i minucioses investigacions sobre la seva pròpia 
naturalesa. No obstant això, per molt que pretengui ignorar 
l'herència genètica del seu passat evolutiu, l'ésser humà segueix 
sent un primat. Les audaces especulacions d'aquest estudi han 
provocat controvèrsies entre antropòlegs i psicòlegs, però 
invariablement captiven al lector corrent, oferint-li un nou mètode 
d'estudi de si mateix. 

ISBN: 978-84-9759-860-6 
 

 
4t ESO i Batxillerat 

La fundació 
Isaac Asimov 

 

Aquesta novel·la inicia la Trilogia de les Fundacions, una obra 
mestra en el seu gènere, que l'any 1966 obtenia el premi Hugo 
extraordinari a la millor sèrie de ciència-ficció de tots els temps. 
Isaac Asimov va gosar predir les possibilitats d'una formulació 

matemàtica de la Història. 
ISBN: 978-84-8256-018-2 

 

Batxillerat 

Quantic Love 
Sònia Fernández Vidal 

 

Al CERN, el centre d'investigació més avançat del món, entre 
experiments de viatges en el temps i de teletransportació, entre 
partícules que superen la velocitat de la llum i altres que revelen 
l'origen de l'Univers, la jove Laila s'enfronta al misteri més gran 

que existeix: com triar entre dos amors. D'una banda, l'Alessio, un 
atractiu periodista, i de l'altra, en Brian, un cerebral científic que 

amaga un gran secret. 
ISBN: 978-84-9930-688-9 

 

Batxillerat 

La porta dels tres panys 
Sònia Fernández Vidal 

 

Niko és un noi de 14 anys que un bon matí tria un altre camí per 
anar a l'institut i troba una casa que no havia vist mai. Atret pel 
misteri, hi entra i es trobarà immers en un univers extrany. Dins 

del món quàntic passen coses sorprenents: un univers es crea del 
no-res, un taller de rellotgeria ofereix viatges a la velocitat de la 

llum i un gat apareix i desapareix alhora. El que en Niko no sap és 
que té una missió important; per sort l'ajudaran uns nous amics 

que acaba de fer en aquest curiós món. 
ISBN: 978-84-9930-429-8 
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Batxillerat 

La vaca esfèrica: conceptes científics quotidians 
Claudi Mans 

 

L’autor ens parla del llenguatge científic i l’ús que se li dóna a certs 
termes i expressions, explicat de manera divertida i amena. 

Algunes de les coses que aprendràs llegint-lo són: on hi havia una 
sèrie de Fibonacci a Barcelona, que una molècula ja no és el que 

era, i que a la Terra hi ha relativament pocs àtoms. 

ISBN: 978-84-497-0147-4 

 
 

 
 

3r, 4t ESO i Batxillerat 

Un món feliç 
Aldous Huxley 

 

Un món feliç (1932) és una de les novel·les de ciència ficció més 
celebrades del segle XX. Publicada en una època en què ja 

emergien, com una amenaça, els grans règims totalitaris que 
havien de desembocar en la Segona Guerra Mundial, Un món feliç 

ens convida a imaginar una societat futura en què un Estat 
paternalista manté els seus súbdits sota els efectes de la droga 

oficial del règim, un narcòtic anomenat «soma». A fi d'aconseguir 
blocs de ciutadans genèticament unificats i coherents, l'Estat 

endega un projecte de clonació. 
ISBN: 978-84-350-1062-7 

 
 

 
4t ESO i Batxillerat 

Fins i tot els déus 
Isaac Asimov 

 

En un univers paral·lel, amb lleis físiques lleugerament diferents de 
les nostres, els seus habitants descobreixen la forma d'intercanviar 

matèria amb nosaltres. Matèria que comença a desprendre 
energia de forma espontània. Què podríem fer amb un 

subministrament d'energia gratuïta i inesgotable? 
ISBN: 978-84-8256-442-5 



INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

 

 

 

 

 

 

 
 

3r, 4t ESO i Batxillerat 

1984 
George Orwell 

 

Aquesta novel·la, escrita el 1948, és un dels grans al·legats del 
segle XX contra el totalitarisme. En el futur hipotètic en què se 

situa l'acció, el món està dominat per tres grans superpotències, 
totes tres enfrontades entre elles per principis ideològics diferents, 

però totes tres totalitàries. Winston Smith, el protagonista, viu a 
Londres i treballa al ministeri de la Veritat reescrivint i retocant la 
història de la seva superpotència. Quan s'adona que amb aquesta 
feina l'únic que fa és contribuir a la farsa del seu govern, i sobretot 

quan entra en relació amb una jove rebel, és quan topa 
frontalment amb el Gran Germà, que controla fins al més mínim 

detall de la vida privada de tothom, amb uns mecanismes de 
domini que recorden els del nazisme i els de l'estalinisme. 

ISBN: 978-84-9930-215-7 

 

 

 

 

 
 

4t ESO i Batxillerat 

8.8, El miedo en el espejo 
Juan Villoro 

 

8.8: la por al mirall és la crònica de set minuts de vertigen en què 
"es va palpar el gust de la mort" i de la setmana de febre que els 
va passar: el 27 de febrer de 2010, a les 3.34 de la matinada , un 

violent terratrèmol de 8.8 graus d'intensitat va fer tremolar Xile, va 
desplaçar la ciutat de Concepción 3 metres i 27 centímetres i va 

escurçar el dia en 1.26 microsegons. 8.8: la por al mirall és també 
una reflexió sobre com reaccionen els homes quan senten la mort 

a prop, una meditació sobre l'atzar i el destí o l'intent d'explicar 
quins són els efectes dels cataclismes i tremolors de la terra en el 
món globalitzat de Facebook o Google Earth. I tot això narrat des 
d'aquesta incisiva i peculiar manera d'escriure de Juan Villoro, en 
què conviuen la ironia i l'humor amb la confessió malenconiosa o 

la guspira perdurable de la idea lluminosa i rotunda. 
ISBN: 978-84-938903-0-8 
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4t ESO i Batxillerat 

El precio de la inteligencia 
Jordi Agustí, Enric Bufill, Marina Mosquera 

 

En la investigació sobre l'origen de la nostra ment estan avui 
involucrades un gran nombre de disciplines, que inclouen la 
paleoantropologia, la paleoecologia humana, l'arqueologia 

prehistòrica, la primatologia, l'etologia, la neurociència cognitiva i 
la genòmica. La qüestió de l'origen de la ment humana, per tant, 

només pot ser abordada des d'un enfocament pluridisciplinar. 
Però tot i els importantíssims èxits dels últims anys, la tasca 

segueix sent molt més àrdua del que podíem imaginar: cada nou 
avanç suposa un nou front obert que moltes vegades planteja 

moltes més noves qüestions de les que pretenia respondre. 
Aquesta obra pretén fer un recorregut per les qüestions més 

candents entorn de l'origen de la ment humana i l'òrgan que la 
regeix, el cervell.. 

ISBN: 978-84-9892-378-0 
 

 
4t ESO i Batxillerat 

La isla del doctor Moreau 
Herbert George Wells 

 

L'illa que dóna nom al relat i els sinistres fets dels quals és escenari 
són, en efecte, una desassossegant paràbola sobre el costat fosc 
de la ciència i també una ombrívola exploració de l'essència i els 

límits de la naturalesa humana. 
ISBN: 9788420655413 

 

 
 

 
 

4t ESO i Batxillerat 

Química entre nosotros 
Larry Young, Brian Alexander 

 

Quin control tenim sobre l'amor? Molt menys del que creiem. Tot 
aquest misteri, poesia, comportaments complexos al voltant de 

vincles afectius que porten a decisions que canvien completament 
les nostres vides, està dirigit per unes poques molècules en el 
nostre cervell. Com és possible que dos perfectes desconeguts 

arribin a la conclusió que no només seria agradable compartir les 
seves vides, sinó que han de compartir-les? Com pot un home dir 
que estima la seva dona i al mateix temps tenir relacions sexuals 

amb una altra dona? Què ens porta a romandre en una relació fins 
i tot quan el romanticisme s'ha apagat? Com és possible 

enamorar-se de la persona "equivocada"? Com comença l'amor? 
ISBN: 978-84-206-8463-5 
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4t ESO i Batxillerat 

¿Por qué mi hijo se parece a su abuela? 
Inés García-Albí i Marcus Isamat 

 

Una amena introducció a la genètica humana. Tots hem compartit 
alguna vegada aquesta sensació que la genètica intervé de manera 
decisiva en les nostres vides, si bé no acabem de comprendre els 

camins que condueixen al fet que siguem com som, tan semblants 
i alhora tan diferents dels que ens envolten i amb els qui 

compartim orígens biològics. En la tradició dels millors llibres de 
divulgació científica, mitjançant exemples senzills i gran sentit de 
l'humor, aquesta parella de biòleg i periodista ens ajuda a satisfer 
la nostra curiositat per aquelles qüestions genètiques que tant ens 
intriguen i preocupen, com ara si la calvície és hereditària, de què 
depèn la longevitat o si hi ha una màgica combinació de gens que 

faciliti l'aprenentatge d'idiomes. 

ISBN: 978-84-8306-902-8 
 

 

4t ESO i Batxillerat 

Criatures Extraordinàries 
Tracy Chevalier 

 

Des del moment que li va caure un llamp al damunt essent bebè, la 
Mary Anning va quedar marcada pel destí. Som a començaments 
del segle XIX. La Mary descobreix, en uns penya-segats prop de 
casa seva, una sèrie de fòssils de dinousaure desconeguts fins 

llavors, i de forma un tant casual encén el món científic tot posant 
en qüestió les idees sobre la creació del món i estimulant el debat 
sobre els nostres orígens. Però en un camp dominat pels homes, la 
Mary aviat es veu reduïda a un paper secundari i ha de fer front als 

prejudicis de la comunitat acadèmica, als xafardeigs 
malintencionats dels veïns i a les agrors d'un amor prohibit. Fins i 

tot la natura li és adversa, sembla que la persegueixi el mal temps, 
glaçades, tempestes i despreniments de terra. 

ISBN: 9788474109931 
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Batxillerat 

El mono obeso 
José Enrique Campillo 

 

En les societats desenvolupades, les anomenades malalties de 
l'opulència, com el colesterol, la diabetis o l'obesitat, afecten a 
gran part de la població major de 40 anys i, en els últims anys, 
estan amenaçant als nostres fills. El mico obès és un llibre de 
lectura urgent, perquè ens encamina cap a la comprensió i, per 
tant, cap a la prevenció d'aquests problemes apressants. En ell, el 
professor Campillo analitza el paper que juguen els nostres gens 
en el desenvolupament de les malalties i ens explica que moltes 
d'aquestes malalties procedeixen de la incompatibilitat entre el 
disseny evolutiu del nostre organisme i l'ús inadequat que en fem. 
Lo que pretén el llibre és ajudar-nos a trobar el camí per fer les 
paus amb el nostre disseny i aconseguir que els gens de l'era 
prehistòrica i les nostres formes de vida actuals estiguin en 
harmonia per poder gaudir d'una vida més saludable i, 
possiblement, més llarga i feliç. 

ISBN: 9788498922059 
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El gen egoísta 
Richard Dawkins 

 

Dawkins, zoòleg especialitzat en comportament animal i en teoria 
de l'evolució explica amb profunditat i objectivitat les bases 
evolutives del comportament dels animals i de l'ésser humà, 
Aquesta nova edició conté nombroses notes al text i dos capítols 
addicionals: un sobre l'evolució biològica de la cooperació social i 
un altre sobre la dicotomia gen-organisme com a subjecte de 
l'evolució. 

ISBN: 978-84-345-0178-2 
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La rebelión de las formas 
Jorge Wagensberg 

 

Què tenen en comú un planeta, un ou de peix i la punta d'un 
bolígraf? Al nostre voltant, un nombre enorme d'objectes sembla 
compartir un reduïdíssim nombre de formes: encara que no tenia 
per què ser així, la naturalesa exhibeix ritme i harmonia . A més, 
tot i que tampoc tenia per què ser així, la natura sembla 
intel·ligible. Per què certes formes? Esferes, hexàgons, espirals, 
hèlixs, paràboles, cons, ones, catenàries i fractals? són 
especialment freqüents? Per què justament aquestes i no altres? 
Com emergeixen? Com perseveren? La rebel·lió de les formes, un 
estudi genuïnament interdisciplinari que no reprimeix brillants 
incursions en l'art, la filosofia, la música i fins i tot l'escriptura. 

ISBN:978-84-8383-471-8 
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La planta mil 
Katharine McGee 

 

Una noia cau al buit. Els seus secrets no moren amb ella. Any 2118, 
una supertorre s’alça sobre l’skyline de Nova York. És una societat 
en sí mateixa, on les plantes superiors estan habitades per famílies 
immensament riques i a les inferiors subsisteixen les classes més 
baixes. La caiguda d’una noia des de dalt de tot amenaçarà de fer 
sortir a la llum els secrets dels seus habitants: mentides, excessos, 
traïció, amors prohibits... que faran tremolar els fonaments de la 

torre. Entre el luxe sofisticat i la tecnologia més avançada, un grup 
de joves haurà de trobar el seu lloc a les altures. Sobreviure al cim 

del món té un preu que no tothom està disposat a pagar. 
ISBN: 9788427210820 
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Origen 
Dan Brown 

En Robert Langdon, professor de simbologia i iconografia religiosa 
de la Univeristat de Harvard, va fins al museu Guggenheim de 
Bilbao on es farà un anunci transcendental que «canviarà per 
sempre com entenem la ciència». L’amfitrió de la vetllada és 
l’Edmond Kirsch, un jove multimilionari convertit en figura de 
renom mundial arran dels seus visionaris invents tecnològics i 
prediccions arriscades. En Kirsch, un dels alumnes més brillants 
que va tenir en Langdon, es disposa a revelar un descobriment 
extraordinari que donarà resposta a les dues preguntes que han 
obssesionat la humanitat des del principi dels temps. 
D’on venim? A on anem? 

ISBN: 9788466423175 
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El orden del tiempo 
Carlo Rovelli 

¿Qué es el tiempo? ¿Hasta qué punto lo entendemos? ¿Existimos 
en el tiempo o el tiempo existe en nosotros? ¿Por qué recordamos 
el pasado y no el futuro? ¿Qué quiere decir que el tiempo «corre»? 
¿El pasado  está cerrado  y el futuro  abierto?  ¿El tiempo es lineal? 
¿Existe de verdad?... 

ISBN: 978-84-339-6422-9 
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¿Cuánto pesa una nube? 
Iris Hammelmann 

El mundo, según se mire, puede ser un conjunto de elementos más 
o menos casuales que nos hacen la vida más agradable o, por el 
contrario, un apasionante medio en que nada ocurre de manera 
gratuita y al que nos hemos adaptado aprovechando al máximo 
nuestro mayor recurso: la inteligencia. Y este libro trata 
precisamente de eso: de la gran aventura que supone vivir en un 
entorno tan cambiante. En sus páginas hallará numerosas 
respuestas que le ayudarán a comprenderlo mejor y, sobre todo, 
espoleará un sentido de la curiosidad que le ayudará a vivir de una 
manera más intensa. 

ISBN: 9788496222878 
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Wildhood 
Barbara Natterson-Horowitz and Kathryn Bowers 

With Wildhood, Harvard evolutionary biologist Barbara Natterson- 
Horowitz and award-winning science writer Kathryn Bowers have 
created an entirely new way of thinking about the crucial, 
vulnerable, and exhilarating phase of life between childhood and 
adulthood across the animal kingdom. 
Traveling around the world and drawing from their latest research, 
they find that the same four universal challenges are faced by 
every adolescent human and animal on earth: how to be safe, how 
to navigate hierarchy; how to court potential mates; and how to 
feed oneself. Safety. Status. Sex. Self-reliance. How human and 
animal adolescents and young adults confront the challenges of 
wildhood shapes their adult destinies. 

ISBN: 978-1501164699 

 


