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Els virus estan per tot arreu: des de la punta
del teu nas fins al fons de l’oceà, i, encara que
tenen mala fama, la majoria no fan emmalaltir
les persones.
En un temps en què tothom parla de virus,
és el moment de saber-ho tot sobre aquests
éssers minúsculs i entremaliats!

LA VIDA SECRETA DELS VIRUS

nes.

LA VIDA SECRETA DELS VIRUS

HOLA,
SOC UN
VIRUS!

Els virus són els éssers més nombrosos
del planeta; més que les formigues
o els bacteris.

ALS NÚVOLS

ALS
A LES

A LA TEVA

Tinc molts amics
i m’amago per tots
els racons.

AVIONS

ABELLES

BICICLETA

SOM A TOT ARREU!

A LES
FLORS

Arguments de venda

A LA TEVA CACA

AL
GRONXADOR

Un gram
de caca
conté uns mil
milions de virus.

AL NAS DE LA
TEVA GERMANETA

A LES MANS

• Què és un virus? Quants n’hi ha al nostre voltant?
On viuen aquests microorganismes invisibles a l’ull humà?
Les respostes, adaptades a lectors de totes les edats.

AL MENJAR

AL VAIXELL
DE JOGUINA

• Després de les pupes i els mocs, és el torn dels virus,
el tercer títol de l’exitosa col·lecció «La vida secreta de…».
Les il·lustracions són també de la Mariona Tolosa Sisteré.

CATÀLEG DE VIRUS
VIRUS DE

• Una eina per familiaritzar els infants amb els virus,
saber com protegir-se’n i descobrir que la majoria d’ells
són inofensius!

XOC

VIRUS DEL DENGUE

LA RÀBIA

BACTERIÒFAG

Ets al tròpic? Vigila
amb els mosquits.
Són els encarregats de
transportar-nos d’una
persona a una altra.

Soc molt dolent
i contagio a
través de les
mossegades
d’animals
salvatges.

El nostre cos està ple
de virus i la majoria
conviuen tranquil·lament
amb els bacteris.

A-LA!

VIH

(virus de la immunodeficiència humana)

Ataco el teu sistema immunitari.
VIRUS HERPES SIMPLE

,
VIRUS DE L EBOLA

ORAL HSV-1

SARS-COV-2
(NOU CORONAVIRUS)

VIRUS
DE LA GRIP

He infectat més de la
meitat de la població
humana, però no soc
pas tan dolent.

T’agradi
o no,
ja saps
qui soc.

Em reinvento
constantment.
Cada any
apareix un
nou «jo».

Soc un virus realment dolent.
Infecto els humans i altres
primats, com ara els micos, els
goril·les i els ximpanzés.

RINOVIRUS

Hola de nou!
Quants mocs!
Atxim!

• Continguts rigorosos i molt accesibles, escrits
pel col·lectiu de dones científiques Ellas Educan.

T’enxamparé,
cèl·lula
maligna!

VARICEL·LA-

SUPERBACTERIÒFAG

Potser has vençut
els antibiòtics, però amb
mi no podràs pas.

ZÒSTER

VIRUS

Si l’agafes,
et picarà tot
el cos.

VARIOLA

Abans era molt
perillós (causava
la verola), però
vau aconseguir
erradicar-me
amb vacunes.

• Per a + 4 anys.

SB

VIRUS DEL PAPIL·LOMA
HUMÀ

Soc potencialment perillós
per a les dones, però muto
molt lentament.

Hi ha una vacuna contra mi.

24 pàgines
25 x 27,2 cm
Tapa dura
PVP 14,95 €
Data de sortida: 9/9/2020
CAT: 978-84-17374-72-3
ES: 978-84-17374-71-6

VIRUS ONCOLÍTIC

VIRUS

,
ATENCIÓ, S HA COLAT
UN VIRUS!

ROTAVIRUS

Diarrea? Ganes de
vomitar? Mal de panxa?
Aquest soc jo...

1.

BACTERI RESISTENT
ALS ANTIBIÒTICS

RESPOSTA
INNATA

Un rotavirus ha aconseguit arribar fins als teus budells!
El nostre sistema immunitari, liderat pels glòbuls blancs,
s’encarrega de lluitar contra els virus i altres infeccions.

MUCOSITAT INTESTINAL

2. RESPOSTA ADAPTATIVA
Un munt de glòbuls
blancs s’uneixen
a la lluita.

CÈL·LULA CITOCIDA NATURAL Viatja per tot el teu cos per assegurar-se que les

cèl·lules estan sanes i per eliminar-ne organismes
estranys com els virus.

NECESSITEM
AJUDA!
MACRÒFAG

Es menja els virus
i els rebuigs i emet citocines
per comunicar-se amb
altres glòbuls blancs.

CITOCINES

ANTICOSSOS

3. VICTÒRIA!
El teu sistema
immunitari
ha guanyat
la batalla.

4. SISTEMA IMMUNE FORT

LIMFÒCITS B

Produeixen, amb l’ajuda dels limfòcits T, unes proteïnes anomenades
anticossos especialitzades a identificar i eliminar virus.

Els glòbuls blancs es preparen
per a la propera infecció.
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5. MEMÒRIA IMMUNE
Els anticossos romanen
a la sang durant un temps
(de vegades durant tota
la vida) per avisar-nos
sobre nous atacs dels
mateixos virus.

CONSELL

Si tens rotavirus,
beu molts
líquids, però a
culleradetes
perquè no et
faci mal
l’estómac.

El col·lectiu Ellas Educan
Per a l’autoria d’aquest llibre,
un grup de dones, doctores
científiques de l’associació
espanyola Ellas Lideran —que
promou el paper de la dona
en la ciència i el seu lideratge
en un món sostenible— han
creat el col·lectiu Ellas educan.
Aquest grup de científiques creu
que tots els nens i nenes tenen
una curiositat innata per
la ciència, que només espera a
ser despertada.
D’esquerra a dreta, les doctores: Anna Cabré
Albós, oceanògrafa i física del clima; Blanca
Bernal, biogeoquímica; Laura García Ibáñez,
immunòloga; Adriana Humanes, ecòloga
marina; Ana Payo Payo, ecòloga de poblacions,
i Alicia Pérez Porro, biòloga marina.

Títols de la col·lecció «La vida secreta de...»
• La vida secreta dels virus
• La vida secreta de les pupes
• La vida secreta dels mocs

SECRETA

Els virus estan per tot arreu: des de la punta
del teu nas fins al fons de l’oceà,
i, encara que tenen mala fama,
la majoria no fan emmalaltir les persones.
En un temps en què tothom parla de virus...,
és el moment de saber-ho tot sobre aquests
éssers minúsculs i entremaliats!
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LA VIDA SECRETA DELS VIRUS

Des que vas néixer, segur que
t’has contagiat d’una pila de virus.
Però, per sort, el nostre cos té un sistema
munitari poderós i, a més, ara hi ha moltes vacunes.
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