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Pla lector Departament d’Informàtica 

1r ESO 

INTERNET FÁCIL PARA NIÑOS 
160 págs. 
ROSARIO PEÑA, 2002 
INFOR BOOKS EDICIONES 
ISBN: 9788496097018 
 
Resum del llibre 
Aquest llibre ha sigut pensat especialment perquè els xiquets puguen iniciar-se en el             
coneixement d'Internet d'una forma fàcil i divertida. L'ideal és que aquest llibre siga             
utilitzat pels xiquets com una guía pràctica acompanyats del seu professor, pares,            
germans majors, etc. El xiquet descobrirà d'una forma tutoritzada i directa cadascun            
dels serveis d'Internet, des d'obrir un compte de correu, enviar missatges a altres             
xiquets, jugar quan aquest connectat o baixar un joc i després utilitzar-lo sense estar              
connectat, fins a fer treballs del col·legi aprenent a buscar bona informació xatejar,             
veure i escoltar a altres xiquets alhora que li senten al, escoltar i baixar música a                
l'ordinador i un llarg etcètera que farà que en pocs dies, es menge el llibre com si es                  
tractara d'un joc. Al final del llibre els professors, pares o germans trobaran algunes              
indicacions per a un ús adequat d'Internet per part dels xiquets. 
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Pla lector Departament d’Informàtica 

2n ESO 

INTERNET FÁCIL PARA NIÑOS 
160 págs. 
ROSARIO PEÑA, 2002 
INFOR BOOKS EDICIONES 
ISBN: 9788496097018 
 
Resum del llibre 
Aquest llibre ha sigut pensat especialment perquè els xiquets puguen iniciar-se en el             
coneixement d'Internet d'una forma fàcil i divertida. L'ideal és que aquest llibre siga             
utilitzat pels xiquets com una guia practica acompanyats del seu professor, pares,            
germans majors, etc. El xiquet descobrirà d'una forma tutoritzada i directa cadascun            
dels serveis d'Internet, des d'obrir un compte de correu, enviar missatges a altres             
xiquets, jugar quan aquest connectat o baixar un joc i després utilitzar-lo sense estar              
connectat, fins a fer treballs del col·legi aprenent a buscar bona informació xatejar,             
veure i escoltar a altres xiquets alhora que li senten al, escoltar i baixar música a                
l'ordinador i un llarg etcètera que farà que en pocs dies, es menge el llibre com si es                  
tractara d'un joc. Al final del llibre els professors, pares o germans trobaren algunes              
indicacions per a un ús adequat d'Internet per part dels xiquets. 
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Pla lector Departament d’Informàtica 

3r ESO 

EN LINEA  
144 págs. 
JAUME MONZO 
SEMBRA LLIBRES, 2014 
ISBN 9788494235061 
 
Resum del llibre 
Nou curs, noves cares, noves connexions. Centenars de missatges encreuats          
intenten omplir els buits dels qui teclegen aparells mòbils. Com Sergi, que torna al              
centre on va estudiar convertit en professor precaritzat. Mavi, que tracta d’entendre            
els sentiments que la colpegen. Agnes, que s’amaga en comentaris anònims per            
acostar-se a les persones que estima. O Miquel, que no suporta perdre el control en               
relacions malaltisses. Tots buscaran respostes a les pantalles. Però ningú trobara les            
reaccions que esperava .En línia es una novel·la transgressora i atrevida escrita a             
cop de missatges de Facebook, Whatsapp i Gmail i de reflexions a blogs.             
Assetjament escolar, sexe iniciàtic, amistats tòxiques i conflictes generacionals         
protagonitzen un relat en xarxa en que un grup d’adolescents i adults evidencien             
com la connexió ens pot des-connectar, com la virtualitat ens pot despullar i com les               
tecnologies ens poden fer cada vegada mes dependents. 
 
 
L'infinit a les teues mans 
160  págs. 

ENRIC SENABRE 
ISBN: 9788490268575  
 

Resum del llibre 
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. 
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Pla lector Departament d’Informàtica 

4t ESO 

SÓC UNA MÀQUINA! 
216 págs.  
JORDI SIERRA I FABRA 
BROMERA, 2015 
ISBN 9788490265376 
 
Resumen del libro 
 
I si un dia descobrires que en realitat, no eres un ésser humà? I si en el futur tots els                    
llibres des-aparegueren de la terra? I si la criogenització fora possible en poc més              
d'un segle? Tots aquests interrogants i d'altres que sempre t'havies plantejat al            
voltant del futur apareixen en aquest fantàstic llibre. Si has somnia… 
 
 
L'infinit a les teues mans 
160  págs. 

ENRIC SENABRE 
ISBN: 9788490268575  
 

Resum del llibre 
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. 
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Pla lector Departament d’Informàtica 

1r BATXILLERAT 

MENORES EN LA RED 
112 páginas 
JUAN A. ROMERO DEL CASTILLO 
EDITORIAL TOROMÍTICO 
ISBN: 9788415943303 
 
 
Resum del llibre: 
Aquest llibre és una guia completa i estructurada sobre ciberseguretat per a la             
família. De manera breu, senzilla i directa aborda els principals perills que xiquets i              
joves adolescents troben diàriament amb l'ús d'Internet, ordinadors, videojocs,         
telèfons mòbils i els nous dispositius tecnològics de tota mena. En un llenguatge clar              
i a l'abast de tot el món, pretén ser una guia ràpida i eficaç que ajude a pares i mares                    
en l'educació dels seus fills, encara que pot ser útil també per a qualsevol persona               
que vulga gaudir de les noves tecnologies amb plena seguretat. Tenen un apartat             
específic en ell les xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram...), font de            
nombrosos conflictes de variada índole entre menors i adults. La millor manera de             
protegir-nos, i de protegir-los, és mitjançant una adequada formació com la que            
ofereix aquesta obra, que introdueix el concepte de Seguretat Digital Activa,           
consistent en què cada persona, xiquet o xiqueta, jove o major, ha de formar-se en               
ciberseguretat i així activar ella mateixa els mecanismes necessaris per a gaudir            
d'ara en avant d'una vida digital segura. 
 
 
DAME UN LIKE 
206 páginas 
MARIA PAREJA OLCINA 
SANSY EDICIONES 
ISBN: 9788415721437 
 
Resum del llibre: 
Dame un like és una novel·la que tracta l'assetjament escolar i les seues             
conseqüències en les xarxes socials. El lector podrà experimentar en primera           
persona la situació que està vivint la protagonista, però també entrarà en less ments              
dels seus assetjadors i en la d'altres personatges que són mers observadors del que              
ocorre. L'objectiu de Ia novel·la és que empatitzen amb situacions d'assetjament que            
es viuen en major o menor mesura a l'aula i que siguem conscients de l’impacte de                
Ies noves tecnologies. El llibre pretén dotar al lector de les eines necessàries perquè              
aprenga a. resoldre possibles conflictes, a millorar en autoestima, a ser més            
cooperatiu i a no ser tan dependent del mòbil. Tots aquests factors es treballen,              
després de la lectura, amb una serie de tallers. 
  

- Pág. 7/8 - 



Pla lector Departament d’Informàtica 

2n BATXILLERAT 
 
JO ROBOT 
288 pàgines 
ISAAC ASIMOV 
EDITORIAL LABUTXACA 
ISBN: 9788499309255 
 
 
Resum del llibre: 
 
La doctora Calvin és especialista en robo-psicologia i una autoritat en la pràctica del              
cervell positrònic, que ha revolucionat el món dels robots. Tot i els continus             
progressos en aquest camp, els temors de la població humana no semblen            
justificats, ja que tots els robots duen impreses les Tres Lleis de la Robòtica, la               
primera de les quals és:"Un robot no podrà causar mai dany a un ésser humà, o, per                 
inacció seva, deixar que li passi res de dolent."Sembla descartada, per tant,            
l'existència de robots rebels… 
 
 
DAME UN LIKE 
206 páginas 
MARIA PAREJA OLCINA 
SANSY EDICIONES 
ISBN: 9788415721437 
 
Resum del llibre: 
Dame un like és una novel·la que tracta l'assetjament escolar i les seues             
conseqüències en les xarxes socials. El lector podrà experimentar en primera           
persona la situació que està vivint la protagonista, però també entrarà en less ments              
dels seus assetjadors i en la d'altres personatges que són mers observadors del que              
ocorre. L'objectiu de Ia novel·la és que empatitzen amb situacions d'assetjament que            
es viuen en major o menor mesura a l'aula i que siguem conscients de l’impacte de                
Ies noves tecnologies. El llibre pretén dotar al lector de les eines necessàries perquè              
aprenga a. resoldre possibles conflictes, a millorar en autoestima, a ser més            
cooperatiu i a no ser tan dependent del mòbil. Tots aquests factors es treballen,              
després de la lectura, amb una serie de tallers. 
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