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Martí i Helena es colen a la terrassa del senyor Canta-
lombardi. Els agradaria veure les estreles a través del 
seu telescopi. Però el veí té un problema ben gran i 
l’han d’ajudar a resoldre’l. A canvi, el senyor Canta-
lombardi els ensenyarà els misteris meravellosos de 
l’univers.

TEMÀTICA: l’amistat, la solidaritat, la ciència, 
l’univers, el moviment dels planetes.

GÈNERE: narrativa, ciència.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: una història que ens 
descobreix diverses curiositats sobre el nostre 
planeta i sobre l’univers.

CLAUS PER A LA LECTURA
L’univers
Gràcies al senyor Cantalombardi, Martí i Helena 
aprendran una bona pila de coses sobre l’espai i so-
bre l’univers que potser no sabien: com es mouen els 
plantetes, per què el dia té vint-i-quatre hores, per 
què la Lluna té diverses fases, com s’originen les esta-
cions, quines són les constel·lacions més destacades...

La solidaritat
Quan Martí i Helena veuen que un desconegut as-
setja el senyor Cantalombardi, no s’ho pensen dues 
vegades i li fan costat, ajudant-lo a deslliurar-se de 
l’agressor i, després, acompanyant-lo a la policia per 
a denunciar la situació.

Un experiment
Al final de la història de Martí i Helena, el senyor Can-
talombardi presenta als lectors i les lectores un ex-
periment molt senzill que poden realitzar a casa per a 
entendre millor com funciona la força de la gravetat i 
per què és necessària. 

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables 
en www.bromera.com.

  Atrapa la bandera, una 
pel·lícula d’animació 
sobre l’espai i els 
astronautes.

  Jimmy Neutron, una 
pel·lícula d’animació 
amb un xiquet prodigi 
i molt aventurer com a 
protagonista.

  Aquest títol s’emmarca 
en la col·lecció «El Club 
de la Ciència», amb la 
qual podreu descobrir 
més coses sobre l’oratge, 
l’alimentació...
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