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Estàs a punt?
Obre els ulls!

Observa amb atenció!

El Dr. Miró et mostra una sèrie d’il·lusions 
òptiques perquè posis a prova la vista i el 

cervell. Imatges que ens enganyen, elements 
que desapareixen, colors invisibles, figures 

impossibles… Un munt d’efectes visuals que 
et deixaran amb la boca ben oberta!

ADVERTÈNCIA:  
NO RECOMANABLE  

PER A NENS
MENORS DE 3 ANYS. 

CONTÉ PECES 
PETITES

QUE PODEN SER 
INGERIDES  

O INHALADES.
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Un llibre  amb il·lusions òptiques  per mirar  i pensar
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Hola!
Soc el Dr. Miró.

Et proposo uns jocs per mirar… i també per pensar.
Acompanya’m i veuràs coses sorprenents.

Tingues a mà els elements que trobaràs a la butxaca del final del llibre.
Estàs a punt?



Ai, estic enamorat!
Mira el meu cor fixament.

Veus com batega?
Saps per què? No és el dibuix.  

És el cervell que no sap si el cor és 
gran o petit. No es decideix  

i per això et fa l’efecte que es mou.







Mira la pàgina de l’esquerra.
Ajuda’m a atrapar els punts 
negres.

Quins punts negres? Però si no n’hi ha cap!
Una altra vegada el cervell  

ens enganya!





Fes girar el disc de la pàgina esquerra. 
Et passa com a mi? Veus com es mou?
Això passa perquè les franges verdes no 
tenen una forma rodona. Quan les fas 
girar, el teu cervell espera veure cercles, 
però no ho són.

I ara mira fixament el punt 
negre del mig. Veus com 
la taca grisa del voltant va 
desapareixent?
També és cosa del teu cervell.



Apropa’t.
A poc a poc.
Mira’m 
només a mi.




