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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 o l’augment de la massa, d’una forma clara i
senzilla.
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Sheddad Kaid-Salah Ferrón és un entusiasta de la ciència i

la física. Es va llicenciar en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en Farmàcia per la Universitat de
Barcelona (UB). D’aleshores ençà imparteix classes de ciències en instituts, i continua estudiant física, treballant en el
camp farmacèutic i no deixa d’observar l’univers a través del
seu telescopi. Avui en dia fa servir els seus coneixements per
crear llibres de divulgació científica per als més joves.
Eduard Altarriba treballa des de fa dècades en el camp del dis-

seny gràfic i la il·lustració. Des de fa uns quants anys treballa a
Alababalà, el seu petit estudi independent on ofereixen serveis
d’edició i creació de projectes editorials propis dirigits al públic
infantil.
Li encanta fer llibres, jocs, exhibicions, animacions, aplicacions
i llibres de treball que siguin pràctics, instructius, significatius
i per descomptat, que siguin molt divertits.

ENLLAÇ D’INTERÈS:

Vídeo ressenya de El meu primer llibre de Física
Quàntica:
https://www.youtube.com/watch?v=7mqna4jaBPs
Provença, 101 | 08029 Barcelona | Tel. (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es |

