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L´infinit a les teues mans / Enric Senabre. Bromera, 2018.
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.
Tot i que compaginen els deures i els exàmens amb els whatsapps i
les xarxes socials, Atena començarà a replantejar-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». La jove intentarà descobrir qui és el misteriós assetjador
i, afortunadament, no estarà sola. L’obra inclou una guia didàctica
amb consells per a fer un bon ús del telèfon mòbil, així com algunes
activitats i propostes per a treballar a classe.

També van ser joves / Jordi Sierra i Fabra. Bambú, 2013.
Molts dels noms que omplen les nostres enciclopèdies amaguen
autèntiques històries de superació, protagonitzades per homes i dones
excepcionals que, malgrat els contratemps, les dificultats o fins i tot els
fracassos de la seva joventut, van arribar a fer grans coses. Descobreix
com eren de joves Jules Verne, Thomas Alva Edison, Jane Austen,
Pablo Ruiz Picasso, John Lennon, Albert Einstein, Mohandas Gandhi,
Wolfgang Amadeus Mozart, Anne Frank i Jordi Sierra i Fabra.

La primera onada / Mariló Álvarez Sanchis. Bromera, 2018.
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, el Programa Èxode. Alice Dixie forma part
d’aquesta primera onada de joves traslladats a una colònia lunar, on
prepararan l’arribada de la resta de la població. Tanmateix, entre la
nostàlgia pel món que deixa enrere i les emocions que li provoca la
seua nova residència, començarà a fer-se preguntes: quin paper
tenen realment els joves escollits per a participar en el Programa
Èxode?
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