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I A XurxoMariño rrabo~lxo.E OStextos penso tefiamos que pensar por nos
Alfonsointerésalle a ciencia que están menor, no sen- mesmos,sen cree o que nOS
comodocente e comoinves tido de que ao ir eseribin digan os demals, ter capaci
tigador en ealidade de pro- do foron aparecendo cou- dadecritica.
fesor de Bioloxia da Univer- sas, rexistros, e están máis --¿0 descoñecementoleva
aldade da Corufia. Pero ta- maduros que no volume a falsas interpretacións?
mén a maneira de achegar anterior.
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nunha sección que se chama --Non. Xordencandohal al- sabe dicir que é o sol. Está
Os dados do reloxalro. Con go. Uahasveces son a pro- aie punto, e non saben que
ese titulo publicou no 2006 pósito dalgunha nova cien- pasa con el. Oupor que se
un libro no que reuniu os ar tffica ou dalgúnfeito. Áho sabe que hai vida na terra,
tigos que levaba publicados. ra de recollelos no libro, no suposto de que nos ob
E onte presentuuoutro volu- tanto neste comano ante- servaran a moita distancia
ille cos que colgouno nles- rior, agrüpanseen áreas so- do planeta terra.
mo medio electrónico nos bre Astronomia e sistema ---4Cal é a razónde que non
dous últimos anos, esta vez solar, Planeta terra, sobre se achegueeste tipo de dibaLxoo titulo Pode estralas, o ser humanono eido da vulgación aos escolares?
co subtltulo Novasreceitas bioloxia, sobre tecnoloxias --Algo se vai facendo, pero
dos dadosdo reloxeiro.
e tamén de temas de biolo- no hal moitostextos. Por iso
--¿Nonhai máis novidades Maanimale de plantas.
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Rosalia,e foi moigratificanmato que o anterior, pero --Porque é unha ferramen- te a resposta dos alumnos.0
nesta cofieita hai unha no ta útil para todo o mundo, anterior fivo boa acollida en
vidade comoas infografias, e porque é fácil usala pa tre moitos profesores, que
que fixo expresamente Ma- ra tonterias que se nos din, meescribiron dicindo que
nueia Mariño, deseñadora coma os horÓscopos, por- lias axudabanas clases. Tagráfica de La Voz de Gali- que descoñecemos a ver- ménhoubo rapaces que me
cia; eoutra é que as viñetas dade de cousas básicas da comentaron o libro en co
que ilustran os relatos des- ciencia sen misticismos, e rreos electrÓnicos, e que me
ta volta son de Santy Gtuié- sen necealdade de ter for- entrevistaron para xornais
rrez. Nolibro anterior o ilus- macióncientífica. Paréeeme escolares.
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