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Títol: “El Meu primer llibre de relativitat” 

Autors/es: Kaid-Salah Ferrón, Sheddad 

Il·lustracions: Altarriba, Eduard  

Editorial: Joventut, 2018 

Signatura: I530.1 Kai 

Sinopsi:  Quan caminem pel carrer ens sembla que el 

temps és el mateix per a tots: per a nosaltres, per a la 
veïna que ens creuem, per als habitants de Moscou o per 

a les roques de Mart. Però fa més de cent anys, Albert Einstein es va adonar que el temps 
no transcorre igual a tot arreu i que és diferent depenent de la velocitat a la qual ens 
desplacem. Així, si poguéssim viatjar gairebé a la velocitat de la llum, veuríem que 
succeeixen coses increïbles amb l’espai i el temps. 

Comença a descobrir el fascinant món de la Relativitat amb l’ajuda del Dr. Albert, de la mà 
dels mateixos autors que El meu primer llibre de Física Quàntica. Un primer llibre perfecte 
per explicar qüestions aparentment complexes com la dilatació del temps, la contracció de 
longituds. 

 

 

 

Títol: “L'Edat de gel : descobreix la fascinant megafauna 

extingida” 

Autors/es: Tite, Jack 

Il·lustracions: Tite, Jack 

Editorial: Zahorí Books, octubre de 2018 

Signatura: I56 Tit 

Sinopsi:  Fa gairebé tres milions d’anys, els oceans es 

van congelar i les capes de gel van cobrir la Terra: l’edat de gel havia començat. 

Viatja al voltant dels continents de la Terra prehistòrica i troba’t cara a cara amb les 

estranyes, meravelloses i gegantines criatures de l0edat de gel. Descobreix peresosos 

terrestres gegants tant alts com girafes, armadillos de la mida d’un cotxe i castors tan grans 

com un os, juntament amb alguns dels nostres primers parents humans. 
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Títol: “L'Origen de les espècies de Charles Darwin” 

Autors/es: Radeva, Sabina 

Il·lustracions: Radeva, Sabina 

Editorial: Patio, [2019] 

Signatura: I576.1 Rad 

Sinopsi:  Des de la increïble varietat d'espècies fins a la lluita per la 

supervivència, des dels bacteris més petits fins al gran Arbre de la 

Vida... En aquesta meravellosa adaptació de la famosa obra de 

Charles Darwin descobriràs la revolucionària teoria que va canviar el món per sempre: 

l'evolució. 

 

 
 

 

Títol: “Miro el món...  pels meus ulls” 

Autors/es: Romanyshyn, Romana 

Il·lustracions: Romanyshyn, Romana 

Editorial: Zahorí Books, febrer 2019 

Signatura: I612.8 Rom 

Sinopsi:  Què veu un nadó quan neix? Quan va aparèixer 

la llum? Quants colors pot distingir un ésser humà? Com 

funciona el cinema? I els ulls d’un gos? Tot l’univers dels ulls i la vista s’explica en aquest 

llibre, fins i tot els misteris dels que no podem percebre a simple vista. Perquè encara que 

tinguem els ulls tancats, hi seguim veient. 

 

Guanyador del Bologna Ragazzi Award 2018. Categoria no-ficció 

 


