
Atxim
 una alumna espacial

Una col·lecció  
de contes  
galàctica!

Llegeix i aprèn en xarxa



Ostres!,  
no para de fer 

esternuts!

Sí!, li direm 
Atxim!

Hola, Atxim!
Benvinguda  
a Petàrdoles  
de Sant Joan!ATXIM!

Hola...

... em dic
Skógar...

... i m’acabo 
d’estavellar...

ATXIM!

ATXIM!

La gent del poble decideix adoptar l’Atxim i l’instal·len al traster de l’escola.

Mentre arregla la nau per tornar a Grábrók, els nens l’ajudaran a entendre el nostre món  

i a recollir informació per a escriure una guia de viatges per a extraterrestres.



De què van 
les històries? 

Sobre els eixos 
transversals!

Quèèèèè?

El projecte consta de...

6 contes il·lustrats amb les aventures 

de l’Atxim i els nens i nenes de l’escola rural

Un espai web amb una sèrie de recursos 

multimèdia per ampliar els continguts de cada conte.

vídeos 

imatges 

textos informatius

jocs interactius

test d’avaluació 

bateria de preguntes

Cap. 1: On és la nau? Les deixalleries
Cap. 2: Foc! La deforestació
Cap. 3: El peix atrapat La contaminació de l’aigua
Cap. 4: Operació “Contenidors” El reciclatge
Cap. 5: El castell fumat La contaminació de l’aire
Cap. 6: El ball del clàxon La contaminació sonora

Educació mediambiental

Educació en la tecnologia de la informació

Educació per al consum 

Educació cívica i per a la salut

Educació en la diversitat intercultural, la convivència i la pau

Educació per a la seguretat viària

El rescat de la Llàunia 4000
Educació mediambiental

El primer conte



Atxim
L’extraterrestre. 

4.657 anys còsmics. 
Curiosa i inquieta. 

Semblaria una nena 
si no fos per... 

perquè és verda!

Laia
9 anys. Germana petita 

de l’Abril. Espavilada 
i somiatruites.

Marc
 11 anys. Esportista i belluguet.

S’estima molt la Laia però 
no tant com a la seva pilota.

Alba
La mestra. 25 anys.  

Responsable i divertida. 
Li agrada viatjar amb la seva 

furgoneta Kakafú.

Abril
12 anys. Germana gran 
de la Laia. Intel·ligent 

i responsable. Quan no vigila  
la Laia, escolta música amb  

el seu reproductor de música.

Biel
10 anys. Tímid i educat.

Dibuixa sense parar.
És un artista!

Guillem
8 anys. És molt amic del Jian. 

Li encanta fer preguntes 
i menjar olives.

Jian
10 anys. Nascut a la Xina.

Força entremaliat. 
És molt amic del Guillem.  

Sempre fa tard.

Mariam 
10 anys. Nascuda a Mali.
La més valenta del grup. 
És supercol·lega del Biel, 

que no és tan valent.



Idea i text: Manel Alcalde i Eva Mengual
Il·lustració: Òscar Julve

El rescat  
de la Llàunia 4000



Com comença aquesta història

Skógar, una extraterrestre del planeta Gràbrok, es dirigeix a la  
Terra a bord de la seva nau, la Llàunia 4000. La seva missió és 
buscar informació per fer una guia de viatges per a extraterres-
tres. Segons les indicacions del capità Grabrokóp, ha d’aterrar en 
un petit poble de Catalunya anomenat Petàrdoles de Sant Joan, 
de manera que programa la màquina automàtica de llengües  
siderals i, en un tres i no res, domina el català. 

Skógar, però, no sap que avui se celebra la nit de Sant Joan.  
De sobte, la Llàunia rep l’impacte d’un coet xiulador i queda fora 
de control. Espantada, Skógar es fica en la càpsula d’emergència, 
tanca els ulls i, PATAPLAF, la seva nau s’estimba contra l’hort de 
l’escola del poble.

Alertats pel fum i la polseguera, la mestra i els nens de l’escola  
corren cap al lloc de l’accident. Aleshores coneixen la Skógar, que 
es presenta tot esternudant enmig d’un núvol de polsim:

––Hola, ATXIM!, em dic Skógar, ATXIM!, i m’acabo d’estavellar, 
ATXIM!

Ningú no s’ho pot creure... Són davant d’una extraterrestre de 
debò! Aleshores, l’adopten i, com que esternuda tant, li posen el 
nom d’Atxim, que és més fàcil, i li fan lloc al traster de l’escola  
perquè hi pugui viure. 

A partir d’ara, ajudaran l’Atxim a escriure la seva guia de viatges  
i a descobrir el nostre planeta...

CAPÍTOL 1 
On és la nau?

L’endemà de la revetlla de Sant Joan, els nens i les nenes de Petàrdoles es van llevar ben 
d’hora per comprovar com havia passat la nit l’Atxim, l’extraterrestre accidentada.  
En arribar a l’escola, els nens van trobar l’Atxim a l’hort movent les seves orelles-trompa 
sense control. I la seva nau ja no hi era. 

––La Llàunia, on és la Llàunia? ––feia l’Atxim mentre assenyalava les tomaqueres.

––Tranquil·la, Atxim, la trobarem ––li va dir l’Abril–– Què pot haver passat, nois?

––Segur que algú l’ha robat! ––va respondre en Biel.

––Au, va! Què dius? A Petàrdoles no hi ha lladres! ––va dir la Laia.

En aquell moment va arribar l’Alba, la mestra, i els nens li van explicar tot.

––Que estrany! ––va dir––. Anem a veure a en Julià. Potser ha vist alguna cosa!

En Julià era un pagès que tenia l’hort al costat de l’escola rural. 

––Julià! ––el va cridar l’Alba––, has vist algú trastejant les nostres tomaqueres aquest matí?

––I tant! ––va respondre el pagès––. En Pep ha passat amb el camió de les escombraries  
i s’ha endut un trasto que estava aixafant l’hortet! 

––En Pep? ––va preguntar confosa l’extraterrestre.

––Atxim ––li va dir l’Alba––, la teva nau deu ser a la deixalleria municipal. Ens hi acostarem  
i la recuperarem. Som-hi! 

I tots van pujar ràpidament a la Kakafú, la furgoneta taronja de l’Alba, i en un tres i no res  
ja eren a l’entrada de la deixalleria municipal. Abans de baixar del vehicle, van disfressar 
l’Atxim amb la gorra d’en Guillem i una jaqueta de la Laia. Si no te la miraves gaire semblava 
una nena més de la classe. 

En Pep tot just tancava la porta de la deixalleria. 



L’Atxim es va acostar a la furgoneta amb els ulls com taronges.

–– No et preocupis! ––li va dir l’Alba––. Recuperarem la teva nau! 

L’Atxim es va posar tan contenta que va començar a botar d’alegria. De tan excitada  
com estava, es va trepitjar les orelles-trompa i va caure de morros en un bassal. Però  
de seguida es va aixecar, va pujar a la Kakafú i tots van marxar emocionats per l’aventura  
que estaven a punt de viure.

––Hola, Pep! En Julià ens ha dit que t’has endut una cosa de l’escola. És cert?

––Ah, sí, aquell trasto! No us imagineu com pesava! ––va respondre l’home.

––No és cap trasto! És una nau espacial! ––es va queixar en Marc.

––Una nau espacial? ––va dir en Pep tot rient––. Voleu dir que no mireu massa pel·lícules? 

–– Necessitem recuperar-la ––va intervenir l’Alba.

––Doncs massa tard ––va dir l’home––. Ha sortit amb un camió cap al port de Barcelona. 
Aquests aparells que ja no serveien per a res els embarquen per dur-los a una deixalleria  
de Ghana. 

––Ghana és un país de l’Àfrica! ––va exclamar la Mariam, que era nascuda a Mali i coneixia 
els noms de tots els països africans.

––Àfrica! Estem perduts! ––va dir en Guillem enrabiat.

En Pep va mirar el seu rellotge i va dir: 

––Nois, me’n vaig que és tard i vol ploure. No us desanimeu: sempre podeu provar  
de recuperar el trasto al port de Barcelona. Sort!

I l’home va pujar a la bicicleta i va marxar camí del poble. 

Ningú no sabia què dir. Per acabar d’amanir-ho, començava a ploure. L’Alba i els nens  
van pujar a la furgoneta desanimats. 

L’Atxim es va quedar fora. Era la primera vegada que veia la pluja. 

––Pluja... ––deia, mentre les gotes d’aigua mullaven el seu cos.

––Hem de rumiar, nois ––va dir l’Alba.

Havien de recuperar la Llàunia, però no podien viatjar a Ghana! 

–– En Pep té raó! ––va exclamar la mestra––. Anirem al port de Barcelona i rescatarem  
la nau. Som-hi! 

––Sííííí! ––van cridar els nens, aixecant els braços en senyal de victòria.




