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Fitxa tècnica i artística 
 

Títol original: Wonder  
Director: Stephen Chbosky 

Guió: Steve Conrad Basat en Wonder 
per RJ Palacios 

Repartiment: Julia Roberts - Isabel Pullman, 
Jacob Tremblay -  "Auggie" Pullman, Owen 
Wilson - Nate Pullman 
Mandy Patinkin - Sr. Tushman 
Sonia Braga - àvia 
Millie Davis - Estiu 
Danielle Rose Russell - Miranda 
Elle McKinnon - Charlotte 
Bryce Gheisar - Julian 
Daveed Diggs – Sr. Browne 

Música: Marcelo Zarvos  

Cinematografia: Don Burgess 

País: USA 

Any: 2018 

Durada: 113’ 

Llengua: català 

Tràiler 
  
 
 
Resum 
Auggie Pullman és un nen que ha nascut amb una deformitat facial i que s’ha passat mitja 

infantesa a l’hospital. Amb l'ajuda de la seva mare, Isabel, i el seu pare, Nate,  ha estat educat a 

casa, però ja li ha arribat l’hora d’anar a una escola. El seu físic no passa desapercebut i es troba 

amb respostes de tota mena, fins que queda molt clar que la bellesa no és només a l’exterior. 

 
 

 
 

WONDER 
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ABANS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 
 
EL QUE TU SAPS: 

- Coneixes algun nen o nena amb alguna malaltia crònica o alguna deformitat? 

- Què significa Wonder en anglès? 

- Saps que vol dir “patir assetjament”? 

 

EL TÍTOL I LA CARÀTULA 

• Què et suggereix el títol? 

• Què et diuen les imatges? 

• Quines expectatives et crea?  

Contrasteu les diverses opinions 

•  Després de veure la pel·lícula, creus que és un títol adequat? 

•  Creus que s’han acomplert les expectatives que oferia la caràtula? 

 
 

MENTRE VEUS LA PEL·LÍCULA 
 

FITXA D’OBSERVACIÓ 

Llegirem les preguntes abans que comenci el visionat per poder estar atents al que se’ns demana 

i mentre veiem la pel·lícula cadascú es fixarà en algun dels personatges: 

- Wonder 

- Pare 

- Mare 

- Miranda 

- Charlotte 

- Julien 

 
 

 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca


Aquesta publicació està editada amb una llicència Creative Commons Reconeixement- 
NoComercial-SenseObra Derivada 4.0. No es permet l’ús comercial de l’obra original ni la generació 
d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/4.0/deed.ca 

© Departament d'EducaciÓ – Maig 2020 - Dels textos "Parlem de Drets" GrupIREF 

 

 

 

PARLEM DELS DRETS – EDUCACIÓ PRIMÀRIA - FILMOGRAFIA 

3 

 

 
DESPRÉS DE VEURE LA PEL·LÍCULA 

 

NEN NORMAL I CORRENT 
Entenem per normal tot allò que coneixem i que sol ser regular i ordinari per a tothom i sol fer 

referència a situacions acceptades. Però, el que no és habitual o és desconegut per nosaltres 

solem dir que és rar o estrany. Però això és molt relatiu perquè nosaltres només coneixem una 

petita part de la realitat. Quan ens trobem amb persones o situacions que són diferents del que 

hem vist al nostre entorn, solem actuar de manera defensiva o agressiva. És un concepte que pot 

fer molt de mal i és font de prejudicis.  

Qüestions: 

- Quina diferència hi ha entre un cotxe normal i un cotxe rar? 

- Quina diferència hi ha entre una casa normal i una casa original? 

- Quina diferència hi ha entre una flor normal i una flor estranya? 

- Quina diferència hi ha entre un dia normal i un dia peculiar? 

- Quina diferència hi ha entre una cançó normal i una cançó diferent? 

- Quina diferència hi ha entre un nen normal i un nen especial? 

- Coneixes alguna persona que en certa manera sigui normal i en certa manera, no? 

- Pot ser que totes les persones siguin normals en certa manera? 

- Pot ser que no hi hagi ningú que sigui normal en tots els aspectes? 

- Pot ser normal una persona, sense ser bonica? 

- Si tens un físic normal, ja ets normal? 

- Podries tenir un físic molt poc corrent i ser normal igualment? 

- Pots ser normal, encara que hi hagi gent que no ho trobi? 

 

MALTRACTAMENT O ASSETJAMENT  
L’assetjament, conegut també amb el nom de bullying  és una conducta de maltractament 

psicològic i/o físic d’un alumne/a o grup d’alumnes a un/a company/a de manera continuada. es 

produeix quan algú usa el seu poder o superioritat per molestar o fer mal a una o més persones.  

Quan es tracta d’un maltractament puntual no parlaríem d’assetjament. Podem dir que 

l’assetjament comporta maltractament, però que no tot maltractament és assetjament o 

bulling. Perquè ho sigui cal que sigui sostingut en el temps. 

A les escoles es produeixen situacions de violència, hi ha nens o nenes que són maltractats pels 

companys, sigui ocasionalment o sistemàticament.  
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De vegades, ocorre davant el silenci, la indiferència o la complicitat de companys o companyes. 

És una pràctica depredadora que es pot presentar de moltes formes: 

• Assetjament directe: es mostra de forma visible i directa, manifestant-se 

amb agressions físiques violentes, com cops, empentes, etc. i també en 

situacions d’agressió no verbal (perseguir, pressionar, fer malbé o robar 

pertinences…) o verbal, com l’insult, comentaris desagradables, etc. 

• Parlem d’assetjament indirecte quan es produeix l’exclusió i aïllament o 

també missatges i notes ofensives, amenaces, etc. Aquest aïllament 

s’aconsegueix rebutjant el contacte social amb la víctima, amenaçar els amics de relacionar-s’hi, 

criticar la persona al·ludint als seus trets físics, etc.  

- Quina mena d’assejament pateix Wonder? 

- Com se sent Wonder? 

- Què fa per defensar-se? 

- Qui l’ajuda? 

Si ets la víctima 

- Si sofreixes assetjament, què creus que has de fer? 

a) Enfrontar-te als teus assetjadors i posar-te al seu nivell. 

b) Acudir a docents, mares, pares, companys i companyes per tal que t’ajudin. 

c) Passar del tema fins que s’oblidin de tu. 

d) Altres. 

Si la víctima és un altra persona 

- Si veus que un company o companya sofreix assetjament, què creus que 

has de fer? 

a) Enfrontar-te als assetjadors i defensar el company o companya. 

b) Acudir a professors, pares o companys per tal que t’ajudin. 

c) Passar del tema i oblidar-te’n, perquè no és cosa teva. 

d) Altres. 

En cap cas ens podem quedar indiferents i callats davant de situacions de crueltat i injustícia. Hi 

ha moltes maneres d’intervenir directa o indirectament, però és fonamental que no guanyi la 

por a la justícia i a la pietat. 

 

AMISTAT 
L'amistat és un concepte ric que descriu una relació, que pot ser extremament important en el 

desenvolupament personal i social dels estudiants i que afectarà la seva autoestima. Parlar-ne 

pot ser d’ajut per comprendre el seu abast i la dimensió que pot adquirir. L'amistat és, en 
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essència, una relació entre iguals i implica sentiments i compromisos de fidelitat, lleialtat i 

solidaritat. 

 

Què és un amic? 

1. Explica de quina manera va néixer l'amistat que tens amb algú: 

................................................................. 

................................................................. 

 

2. D’aquesta relació, tria i assenyala les coses que et sembla que tu dones als 

teus amics i amigues. Pots afegir-hi altres coses: 

• Ajudar a fer la feina de classe. 

• Els deixo copiar la feina. 

• Anem junts a llocs que ens agraden a tots dos. 

• Sempre vaig on ell/ella vol. 

• Li regalo coses pel seu sant i aniversari. 

• El/la convido a casa meva. 

• Li dono diners. 

• Guardo els secrets que em confia. 

• L'escolto quan està trist o trista i enfadat o enfadada. 

• No l'escolto quasi mai, quasi sempre li explico jo les coses. 

• L'aconsello si em pregunta sobre alguna cosa que ha de decidir.  

• Li explico les coses que em preocupen. 

Altres... 

 

3. D’aquesta relació, tria i assenyala les coses que et sembla que et donen els 

teus amics o amigues. Pots afegir-hi altres coses: 

• Ajudar a fer la feina de classe. 

• Els deixo copiar la feina. 

• Anem junts a llocs que ens agraden a tots dos. 

• Sempre vaig on ell/ella vol. 

• Li regalo coses pel seu sant i aniversari. 

• El/la convido a casa meva. 

• Li dono diners. 

• Guardo els secrets que em confia. 

• L'escolto quan està trist i enfadat. 

• No l'escolto quasi mai, quasi sempre li explico jo les coses. 
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• L'aconsello si em pregunta sobre alguna cosa que ha de decidir.  

• Li explico les coses que em preocupen. 

Altres.... 

 

RELACIÓ AMB ELS DRETS DELS INFANTS 
Quina relació té aquesta pel·lícula amb els Drets dels infants? 

Podria servir per il·lustrar algun principi de la Declaració dels drets dels infants?  Per què? 

 

Principi 1  

Principi 2  

Principi 3  

Principi 4  

Principi 5  

Principi 6  

Principi 7  

Principi 8  

Principi 9   

Principi 10  

 

Saps d’altres pel·lícules que també puguin exemplificar els mateixos principis? 

Hi ha alguna altra pel·lícula que et faci pensar en aquesta? 

Hi ha alguna lectura que et faci pensar en aquest temes? 

Trobaries alguna imatge que pugui il·lustrar aquesta problemàtica? 

 

 

AVALUACIÓ 
A tu què t’ha dit la pel·lícula?  

Autoavaluació : 

- Què has après? 

- Què t’ha sorprès? 

- Si la recomanessis a un amic o amiga, què li diries? 

- Encara que els fets parlin d’un altre país i d’un altre moment, a nosaltres ens diu alguna 

cosa avui? 
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- Què he après sobre els Drets dels Infants? 

- Per què m’ha servit haver vist i treballat aquesta pel·lícula? 

 

 

PER SABER-NE MÉS 
 

Webs 
Guia visual de referències del llibre 

Guia del professorat  

Guía de lectura:   

Wonder: La lección de August R. J. Palacio per Irene de Puig 

 

Altres pel·lícules 
- El color del paradís. Mayid Mayidí, Iran, 1999 

- El meu supergermà.  Birger Larsen, Dinamarca, 2009 

- Me llaman Radio. Mike Tollin. EUA. 2003 

- Un mundo a su medida. Peter Chelsom, EEUU, 1998 

- Gaby, una historia verdadera. Luis Mandoki,  EEUU, 1987 

- Les claus de casa. Giovanni Amelio, Italia, 2005 

- Maria y yo. Félix Fernández de Castro, Espanya, 2010 

- Roig com el cel. Cristiano Borton, Itàlia, 2006                                                                
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