
Com que demà serà el dia internacional del llibre, he cregut oportú canviar els 
problemes per unes quantes ressenyes de llibres amb contingut matemàtic. 
Com sempre, la selecció  i la distribució per edats és només una guia (de fet, 
són els que corren per casa meva i encara no han estat ressenyats a Nombres 
a Xoc), segur que en trobaràs altres igualment interessants! 
 
LLIBRES PER 5è i 6è de primària i per 1r i 2n d’ESO 
 
Cuentos geométricos 
Autors: Teresa Fernández Blanco i Julio Rodríguez Taboada 
Editorial: Proyecto Sur de Ediciones 
ISBN: 84-8254-357-1 
Pàgines: 62 
Edat: A partir de 10-12 anys 
Tot i ser breu, el llibre fa un bon repàs a alguns conceptes geomètrics 
importants però, algunes vegades, poc explicats. Està dividit en dues parts: el 
pla i l’espai. A la part corresponent al pla tracta els recobriments regulars, 
semirregulars i irregulars (la qual cosa permet als autors repassar conceptes 
referents als polígons regulars). Al capítol dedicat a l’espai tracta els políedres 
parant especial atenció als sòlids arquimedians, als prismes i les piràmides... A 
més de les explicacions pertinents, el llibre està ple d’activitats que es poden 
anar resolent a la vegada que es van llegint les corresponents explicacions.    
És bastant recomanable! 

 
 
La sorpresa de los números 
Autor: Anna Cerasoli 
Editorial: Maeva 
ISBN: 978-84-96748-03-3 
Pàgines: 197 
Edat: D’11 a 13 anys 
Na Filo espera amb impaciència l’arribada del seu avi, un professor de 
matemàtiques retirat que sempre li explica coses molt interessants 
relacionades amb les matemàtiques. Aquesta vegada li parlarà de bacteris i 
potències, missatges secrets, algun acudit de matemàtics, pastissos i el triangle 
de Pascal, sil·logismes...  
 



 
 
Esos círculos viciosos y otras formas salvajes 
Autor: Kjartan Poskitt 
Editorial: Molino 
ISBN: 84-272-2096-0 
Pàgines: 160 
Edat: D’11 a 13 anys 
En forma de narració acompanyada d’interessants il·lustracions, l’autor ens 
parla de triangles, polígons, poliedres, còniques...  Segons ens asseguren a la 
contraportada del llibre, si alguna vegada has dubtat d’on clavar la punta del 
compàs, aquest és el teu llibre! 
 

 
 
Què passa amb les matemàtiques?  
Autor: Carlos Andradas Heranz 
Editorial: Cruïlla 
ISBN: 84-661-0036-9 
Pàgines: 125 
Edat: A partir de 12 anys 
Començarem reproduint el que apareix a la contraportada del llibre: “Les 
matemàtiques tenen mala fama... i això és molt injust. Al nostre voltant, tot és 
matemàtiques: des del nombre de batecs del cor fins a les òrbites dels 
planetes. Aquest llibre vol tornar a les matemàtiques el lloc que es mereixen en 
el cor de la gent jove. 
El llibre és de lectura fàcil i hi podem trobar: Un relat, El misteri del quadrat 
màgic, 20 preguntes i respostes (per exemple: Què tenen el comú les 
matemàtiques, l’arc iris i les papallones? En quants trossos es divideixen les 
matemàtiques?), El refugi dels atrevits (un bon conjunt de curiositats per a 



aquelles persones a les que no els fa vergonya que els diguin “setciències”) i 
jocs, notes i tests. 
És un llibre molt interessant per introduir sense por als més joves en el món de 
les matemàtiques. 
Nota:  En castellà està editat sota el títol Póngame un quilo de matemáticas 
 

 
 
LLIBRES PER 3r i 4t d’ESO 
 
La medición del mundo 
Autor: Daniel Kehlmann 
Editorial: Maeva 
ISBN: 84-96231-97-6 
Pàgines: 220 
Edat: A partir de 15 anys 
En aquesta novel·la se’ns explica com, a finals del segle XVIII, dos joves 
alemanys es van proposar medir el món: Alexander von Humboldt i Carl 
Friedrich Gauss. Ja de grans, cap a 1828, es tornen a trobar i repassen els 
seus millors anys de joventut. 

 
 
El club de la hipotenusa 
Autor: Claudi Alsina 
Editorial: Ariel 
ISBN: 978-84-344-5385-2 
Pàgines: 229 
Edat: A partir de 14 anys 
En Claudi Alsina i n’Ian Stewart són un parell de valors fixes en les ressenyes 
de llibres matemàtics tant pel contingut dels seus llibres com per la forma de 
comunicar-lo. Aquest nou llibre d’en Claudi no és una excepció, conté una 
innumerable col·lecció d’anècdotes i històries relacionades amb les 



matemàtiques. Com bé diu la contraportada, és un divertit passeig per la 
història de les matemàtiques a través de les anècdotes més sorprenents. 
 

 
 
El libro de las cifras. El secreto de los números 
Autor: Peter J. Bentley 
Editorial: Paidós 
ISBN: 978-84-493-2138-2 
Pàgines: 272 
Edat: A partir de 14 anys 
Com gairebé tots els llibres, aquest està estructurat en capítols però l’autor no 
empra els primers nombres naturals per a numerar-los sinó que empra: -1, 0, 
0’000000001, 1, arrel de 2, phi, 2, e, 3, pi, 10, 12a, c, infinit, i. Emprant aquests 
nombres com a fil conductor la publicació repassa la història dels nombres i les 
matemàtiques de forma senzilla i amb moltes imatges. És un llibre molt ben 
editat i les imatges estan molt ben escollides. L’únic problema que té és que, 
degut a la qualitat de les imatges, el llibre és una mica car. Si el veus, com a 
mínim, dóna-li una ullada! 
 

 
 
La sonrisa de Pitágoras. Matemáticas para diletantes 
Autor: Lamberto García del Cid 
Editorial: Debate 
ISBN: 978-84-8306-675-1 
Pàgines: 300 
Edat: A partir de 15 anys. 
Segurament aquest llibre no explicarà res de nou a matemàtics i simpatitzants 
de les matemàtiques en general, però, en canvi, als joves lectors els farà un 



molt bon repàs d’alguns dels conceptes matemàtics més importants. Hi podrem 
trobar, entre d’altres, els següents temes: Sistemes de numeració, el nombre 
d’or, les torres de Hanoi, els nombres primers, els nombres perfectes, 
abundants, deficients, el nombre pi, el nombre e, la conjectura de Goldbach, 
lògica, estadística,  matemàtica quotidiana, històries de matemàtics i 
matemàtiques... Ja veis que 300 pàgines donen per molt! 
Per cert, diletant és aquella persona que conrea un art o una branca del 
coneixement sense una preparació seriosa, no metòdicament, no per professió. 
 

 
 
LLIBRES PER BATXILLERAT   
 
La estadística en cómic 
Autor: Larry Gonick i Woollcott Smith 
Editorial: Zendrera Zariquiey 
ISBN: 84-8418-041-7 
Pàgines: 231 
Edat: 18 anys 
He escollit aquest llibre perquè m’ha semblat simpàtic trobar una publicació on 
s’intenta explicar l’estadística que es mostra a segon de batxillerat en forma de 
còmic. Em queda el dubte de saber si el text s’entén per ell mateix o si s’entén 
quan ja es tenen coneixements d’estadística. 
 

 
 
Historia de las matemáticas en los últimos 10.000 años 
Autor: Ian Stewart 
Editorial: Crítica 
ISBN: 978-84-8432-369-3 
Pàgines: 310 
Edat: 16 anys 



Aquest llibre presenta 3 qualitats fonamentals: 1) Està escrit per Ian Stewart 
(això ens assegura amenitat a l’hora de llegir-lo); 2) Tracta de la història de les 
matemàtiques (tema no massa divulgat entre els escolars); 3) L’edició és 
perfecta (molt bona i amb gran quantitat i qualitat d’imatges). L’únic defecte 
torna a anar lligat a la qualitat de l’edició: el preu. En qualsevol cas és un bon 
regal per aquells afeccionats a les matemàtiques i, en especial, a la seva 
història. 
 

 
 
Metrum. La historia de las medidas 
Autor: Andrew Robinson 
Editorial: Paidós 
ISBN: 978-84-4932-059-0 
Pàgines: 224 
Edat: 17 anys 
En aquest llibre, també molt ben editat, hi podem trobar una perspectiva de 
conjunt plenament il·lustrada de les unitats de mesura i els instruments de 
medició. Veurem com aquests instruments s’apliquen tant a l’Univers físic com 
al cos humà i la ment. 

 
 
Matemagia. Los mejores trucos para entender los números 
Autor: Fernando Blasco 
Editorial: Ediciones temas de hoy 
ISBN: 978-84-8460-611-6 
Pàgines: 278 
Edat: 16 anys 
Per començar, hem de dir que l’autor d’aquest llibre és matemàtic i mag (o mag 
i matemàtic, li hauríem de preguntar). D’un autor així només podem esperar 



una obra molt interessant en la qual es mesclen, sense adonar-nos-en, 
matemàtiques i màgia. Per mitjà de nussos, cartes i jocs de monedes podràs 
aprendre alguns trucs de màgia i, el que és més important,  n’entrendràs els 
seus fonaments (purament matemàtics en la majoria dels casos).  
 

 
 

 
 


