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Fake Over és un llibre de no ficció sobre les fake news i la 
desinformació dirigit a joves a partir de 12 anys i a educadors. 
És ideal per reflexionar sobre el contingut que ens arriba a 
través de les xarxes socials, la missatgeria instantània i fins 
i tot els mitjans de comunicació digitals, i que envaeix el nostre 
dia a dia. Amb Fake Over aprendran a contrastar la informació 
i desenvolupar el pensament crític. Un llibre necessari perquè 
els joves tinguin les eines necessàries per enfrontar-se a un 
dels reptes més rellevants d’avui en dia. Inclou activitats i jocs 
per aprendre a detectar informació falsa i combatre-la.
  

 L’ERA DE LES FAKE NEWS HA ARRIBAT 
PER QUEDAR-SE I NECESSITEM LES EINES 

NECESSÀRIES PER FER-HI FRONT.

SINOPSI
Què són? Qui les crea? I, sobretot, amb quin propòsit?
A les xarxes socials trobem diàriament imatges i vídeos 
manipulats, teories de la conspiració, deepfakes i bots que ens 
la intenten jugar. Per si no fos prou, podem ser-ne còmplices 
sense saber-ho i contribuir al caos de la desinformació, perquè 
ens manquen les eines necessàries per verificar què és cert 
i què és mentida. Però i si evitar que ens prenguin el pèl és 
més fàcil que no et penses? Un manual entretingut i rigorós 
per aprendre a verificar la informació i convertir-nos en 
autèntics caçadors de mentides.

SOBRE ELS AUTORS

Nereida Carrillo és doctora en Comunicació i Periodisme 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), periodista, 
investigadora i docent. Ha impulsat Learn to Check, un projecte 
educatiu en obert que ensenya a verificar i promou l’esperit 
crític per combatre les fake news. Des de llavors, fa cursos i 
projectes per fomentar l’educació mediàtica.

Alberto Montt és un il·lustrador xilè nascut a Quito. Durant 
anys ha publicat vinyetes al blog Dosis Diarias, i ha treballat 
com a il·lustrador per a moltes editorials, agències publicitàries 
i revistes de Colòmbia, l’Argentina, el Perú, Veneçuela, Xile i 
Espanya. A més, des del 2016 fa monòlegs còmics il·lustrats 
amb el dibuixant Liniers, en els quals combinen la passió pel 
dibuix amb la passió per l’humor.

Gran Via de les Corts Catalanes, 669 bis 4-2 – 08013 Barcelona – Espanya | B65072910
Tel. 93 001 56 01 | flamboyant@editorialflamboyant.com - editorialflamboyant.com Més a editorialflamboyant.com/ca/sostenibilitat

Llibres lliures d’emissiones de CO2


