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Per a tots els nens i no tan nens 

a qui els agrada mirar cap amunt 

en una nit estelada
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La trobada



L’Álvaro era un nen que vivia al planeta 
Terra, com tots nosaltres.

Vivia feliç amb els seus pares, jugava i 
anava a l’escola.

Però no podia imaginar la gran aventura 
que estava apunt de viure.



Un dia una nau d’un altre planeta es 
va dirigir a la Terra.

Li va semblar un planeta molt bonic, 
tan blau, amb tant de mar, que va 
decidir aterrissar-hi. 



El nostre amic extraterrestre no 
s’assembla gens a nosaltres. 

Té dos ulls al capdamunt del cap,  el 
cos verd i les mans de color violeta. 

Molt diferent a nosaltres, però… 
sembla simpàtic. 



El nostre amic extraterrestre 
comença a  buscar algú amb qui 
poder parlar.

A la llunyania veu un nen que juga en 
un parc.

 - Sí –es diu-. Parlaré amb ell i serà 
amic meu. 



- Hola, terrícola - digué el nostre 
amic verd -. Com et dius?

-Em dic Álvaro –li respon una veu 
tremolosa. - Vius a la Terra, amic  

-Álvaro? - Sí -respon-. 

-És el meu planeta.



-I has visitat algun cop altres planetes? –
li  pregunta el nostre amic  
extraterrestre.

-No, mai -respon l’Álvaro.

-Et proposo un plà divertit.

- Quin? -pregunta l’Álvaro. 

- Si puges a la meva nau, et portaré a 
conèixer el vostre Sistema Solar.

-  D’ acord – diu l’ Álvaro sense pensar-
s’ho dues vegades. Els dos s’encaminen cap 
a la nau espacial.



Els dos hi pugen i marxen ràpidament. 

- Per cert, el meu nom és Pruf Prof-X60 –diu el nostre amic  
extraterrestre.



L’ aventura 
del viatge



- Primer t’ensenyaré tot  el
Sistema Solar –va dir en  
PrufProf- X60.

- Mira Álvaro, el Sol, que és una 
estrella, està al centre i els 
planetes giren al seu voltant.

-  Ah! –l’Álvaro es queda 
bocabadat al veure tots els 
planetes girant alhora.  -I 
quants planetes són?

- Són vuit planetes: Mercuri, 
Venus, la Terra, Mart, Júpiter, 
Saturn, Urà i Neptú. Abans es 
deia que Plutó també era un 
planeta, però ara ja no ho és.
  



- Primer de tot veurem el Sol. És 
una enorme bola de foc que 
dóna energia i calor. A vegades 
produeix flamarades.

- Es va formar fa uns 4500 
mil.lions d’anys. 

-  No ens hi podem apropar 
gaire perquè la nau es fondria 
com un gelat. 



- Mira, aquest és  Mercuri, el planeta més 
proper al Sol. És el planeta més petit del 
Sistema Solar i hi fa molta calor. La seva 
temperatura és de 350º de dia i de -150º a la 
nit.

- A la seva superfície es veuen molts impactes 
de meteorits.



- Aquest és  Venus, el
segon planeta més 
proper al Sol. Té un 
tamany semblant al de 
la Terra. Té una 
atmosfera molt 
calurosa.

-Desprès de la Lluna, Venus és el punt més 
brillant del cel a la nit. 

- A Venus cada any té  224 dies.



Bé, Álvaro, aquest  planeta ja el 
coneixes: és el teu,  la Terra. Mira, té un satèl.lit 
que gira al seu voltant. S’anomena  Lluna.

- Està a 150 mil.lions de kilómetres del Sol i és el  
tercer planeta més proper a ell. 

-  L’aigua cobreix el 75% de la superfície del 
planeta.



- Mira Mart, el planeta vermell – diu en 
Pruf Prof-X60.

- És més petit que la Terra. L’any 
marcià dura 687 dies terrestres.

- Mart no té mars i s’hi poden veure molts 
cràters per impactes de meteorits.

-  A Mart han aterrat vàries sondes 
espacials sense tripulació: naus  Viking, 
Phoenix Mars Lander, Spirit i Opportunity. 

-  Mart té dos satèl.lits petits: Phobos i 
Deimos.



- Si alguna colpeja la nau, ens destruirà ....

- Ara, compte! 

- Entre Mart i Júpiter hi ha el 
cinturó d’asteroides, enormes 
pedres que es mouen i giren 
sense parar.



-Júpiter, el planeta  
més gran del sistema solar.

- És un planeta gasós format per 
hidrogen  i heli. Un any de Júpiter 
dura quasi 12 anys terrestres.

- Té una taca anomenada la Gran Taca Vermella,  un enorme 
anticicló, d’un  tamany dos cops més gran que el de la Terra. 

- Júpiter, té 65 satèl.lits. Els més importants són Ió, Europa, Ganímides 
i Cal.listo.



- Saturn, és el segon planeta més gran del 
Sistema Solar. El seu tamany és 740 vegades el 
de la Terra. 

- És l’ únic amb un sistema de brillants anells al 
seu voltant perfectament visibles. Les partícules 
d’aquests  anells giren a 48000 km/h. 

-  És un altre  planeta gasós format per 
hidrogen i heli. 

-  Saturn té 62 satèl.lits. Els més importants són 
Tità i Enceladus. 



- Un any a Urà dura quasi 84 anys terrestres. 

- També té un  sistema d’anells però molt foscos.

- Urà té 27 satèl.lits. Els més  importants són Miranda, 
Ariel, Umbriel, Titània i Oberó.

- Mira Álvaro, allà es veu Urà, el 
tercer planeta més gran, -diu en  
Pruf Prof-X60-. 

- Ja som molt lluny del Sol, a 
quasi 3000 mil.lions de kilòmetres. 
La seva llum i calor amb prou 
feines arriben a aquest planeta.  
La temperatura mitjana a Urà és 
de -205º.



-Té una gran taca fosca, semblant a la de Júpiter, del 
tamany de la Terra. La temperatura mitjana és de-220º. 

- Un any de Neptú dura gairebé 164 anys  terrestres.

- Neptú té 13 satèl.lits. El més gran d’ells i més fred és Tritó.

- Neptú, el final del nostre viatge. 
El més llunyà dels planetes del 
Sistema Solar. Es troba a 4500 
mil.lions de kilòmetres. És 
una mica més petit que 
Urà.



-  I aquí acaba el viatge, va 
dir en Pruf Prof-X60. 

-  Més enllà hi ha els planets 
nans, entre ells  Plutó,  
i la resta de l’univers ple de 
milers d’estrelles molt, i molt 
llunyanes. 
 
L’Álvaro s’ha mantingut
en silenci tota l’estona.

Tot era nou i meravellós
 per ell. 

– Ha sigut genial!
 Moltes gràcies, Pruf Prof 
X60. 



Tornada a la 
Terra



La nau d’en Pruf Prof-X60 es dirigeix 
ràpidament de tornada, rumb a la 
Terra.

- És allà –crida l’ Álvaro ple 
d’alegria.



La nau  aterra suaument al 
mateix parc a on havia estat 
jugant l’Álvaro.  

La seva mare estaria preocupada 
buscant-lo. 



Finalment, l’Álvaro i la seva 
mare es retroben i es fan una 
gran abraçada. Els dos estan 
molt contents de tornar-se a 
veure.



- En Pruf Prof-X60 ha de tornar al 
seu planeta.

-  Adéu Álvaro! –crida en  Pruf 
Prof-X60 des de la nau-. Ens 
tornarem a veure! 

-  Adéu Pruf Prof-X60! –respon l’ 
Álvaro-. Fins  a la propera  
aventura! 

Ja només queda acomiadar-se d’en Pruf 
Prof-X60. Els dos s’ho han passat molt bé i 
es prometen tornar a viatjar junts. 



Fi



L’editorial
Som un grup de pares i mares que ens hem anat adonant de la dificultat per llegir que tenen avui en dia els nostres fills, i que, a més 
a més, aquesta lectura els proporcioni quelcom de formació i diversió al mateix temps. 

Aprendre divertint-se és el millor que els podem oferir.  

Sobretot ens referim als llibres d’ús a les escoles, tant de lectura com de text. Ens agradaria que aquests llibres, fossin més dinàmics 
i divertits, però al mateix temps educatius. 

Així que ens hem proposat fer llibres divertits i moderns. Llibres educatius i útils que els atrapin i desenvolupin la seva imaginació, i 
que puguin utilitzar-se a les escoles com a llibres de suport.  

I el millor és que són gratuïts! 

Amb aquest repte ens unim i comencem a crear: escollim temes interessants, adaptant les històries, disminuïnt els textos però am-
pliant el tamany de les lletres i insertant il.lustracions a cada pàgina, amb dibuixos moderns, per centrar la seva atenció en allò essen-
cial i al mateix temps deixar volar la seva imaginació, explicant històries reals o imaginàries. 

I així, al final ho hem agrupat en un projecte que ens omple dil.lusió. L’anomenem  Editorial Weeble, al qual s’estan unint més perso-
nes compromeses amb l’educació infantil.  

Amb els nostres llibres volem redissenyar la forma d’aprendre, en especial dels més petits i joves. Apostem per la senzillesa i la diver-
sió per fomentar l’aprenentatge i el desenvolupament.
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