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Després de la Gran Guerra, la Terra ha quedat assolada quasi per complet i la humanitat es veu abocada
a posar en marxa un projecte d’evacuació del planeta. Els joves escollits es traslladaran a una colònia a
la Lluna, on teòricament prepararan l’arribada de la
resta de la població. Però no tot és el que pareix...

TEMÀTICA: la igualtat, l’amistat, la integritat, la
compassió
GÈNERE: narrativa
EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a reflexionar al voltant dels dilemes morals, la integritat i la
capacitat per a defendre els nostres valors en situacions adverses, però també sobre la compassió i
la igualtat.

CLAUS PER A LA LECTURA
Ètica i dilemes morals
Al final de la novel·la, els protagonistes s’han d’enfrontar a un important dilema moral que contraposa les seues conviccions més profundes amb la seua
supervivència. Què cal triar: la solució pràctica o la
que es correspon amb els seus valors?
La societat del futur
L’obra planteja una societat distòpica on s’obri un raig
de llum per a l’esperança d’un futur millor. Com ha
arribat la humanitat a una situació tan desesperada?
Què haurien d’haver fet els protagonistes de la història per a previndre-la? És una bona ocasió per a parlar
amb els alumnes sobre la societat que volem per al
futur i com començar a construir-la.
Els valors del futur: ecologia, igualtat i compassió
Davant d’aquesta societat amb implicacions tan negatives, els protagonistes de la novel·la aposten per
valors com l’amistat, la lleialtat i, sobretot, la igualtat
i la compassió, com a eines fonamentals per a construir un futur millor. Com podem apostar per la igualtat i la compassió en el nostre dia a dia?

MÉS RECURSOS
Visita de l’autora.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
 odem veure i comentar algunes pel·lícuP
les distòpiques com V de Vendetta, Divergent o Els jocs de la fam.
S i als alumnes els ha agradat aquest títol,
també els agradarà Sóc una màquina!, de
Jordi Sierra i Fabra.

