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Atena i els seus amics han passat tot l’estiu enganxats 
a la pantalla del mòbil, però s’acaben les vacances i 
han de començar l’institut. Atena començarà a replan-
tejar-se la informació que penja en Internet quan els 
seus comptes siguen envaïts per comentaris grollers i 
insultants de la mà d’un usuari desconegut: «infinit05». 

CLAUS PER A LA LECTURA
Quina informació podem compartir a les xarxes 
socials?
Atena pensa que no comparteix cap tipus d’informa-
ció compromesa a les xarxes socials, només algunes 
fotos i vídeos innocents, però quan «infinit05» co-
mença a deixar comentaris grollers en els seus comp-
tes, es replantejarà les dades que qualsevol usuari 
pot veure només fent un clic als seus perfils d’usuari. 

El ciberassetjament
«infinit05» es convertirà en un turment per a Atena, a 
causa de la facilitat per a assetjar qualsevol persona 
a través d’Internet, una cosa molt més senzilla que 
fer-ho en persona. Com cal actuar en aquests casos? 
Com podem protegir-nos d’aquests atacs? 

L’ús de les noves tecnologies
Els protagonistes de la novel·la passen un bon gra-
pat d’hores enganxats a les pantalles dels mòbils. 
Quantes en passen els alumnes? En són conscients? 
Quines activitats deixen de fer per a dedicar més 
temps als telèfons? Creuen que haurien d’intentar re-
duir el temps que passen enganxats a les pantalles?

TEMÀTICA: les xarxes socials, l’ús del telèfon mò-
bil, el ciberassetjament

GÈNERE: narrativa

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un llibre per a analitzar 
l’ús que fem de les xarxes socials i del telèfon mò-
bil i que ofereix eines per a treballar la temàtica a 
classe. També planteja els perills del ciberassetja-
ment i la informació que compartim en línia.

MÉS RECURSOS
   Visita de l’autor.

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  En YouTube podeu trobar diversos docu-
mentals sobre la nomofòbia per a aprofun-
dir en el tema. 

  Inclou una guia de bones pràctiques d’ús 
del telèfon mòbil.

  Per a descobrir més coses sobre Atena, la 
protagonista del llibre, podeu llegir també 
El viatge d’Atena, en la col·lecció «El Nord».

  Possibilitat del taller «Xarxes socials, per a 
què?», a càrrec de Fani Grande.




