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Per a què serveix l’escola?

Què he de fer i com he de ser 

per esdevenir un bon professor?

Has après 
alguna cosa durant el dia d’avui?

Un gat pot ser un bon 

professor d’humans? 

I un robot?

Hola, tu! Sí, tu!

T’agradaria anar a una escola 

sense professors?

Tu podries ser professor 

o professora d’alguna cosa? De què?

Com seria l’escola dels teus somnis?

I la dels teus malsons?

EDICIÓ PANDÈMICA



A vegades t’avorreixes a l’escola? Quan?

Quines coses pot fer un professor o una professora 
per reduir l’avorriment?

Quines coses pots fer tu per reduir el teu avorriment?  

Com s’aprenen les coses? 

Hi ha maneres diferents d’aprendre?

De què depèn que tu aprenguis alguna cosa? de tu? 
Del professor o professora o una mica dels dos? 

Explica què vols dir. 

Seria possible viure tota la vida sense aprendre res? 

Com seria una persona que mai ha après res? 

Tot el que s’aprèn serveix per a alguna cosa?

Un extraterrestre aterra a la teva escola i et pregunta què vol dir aprendre. Com li ho explicaries?  

Què prefereixes? Aprendre amb ordinador des 

de casa o a la classe amb profes? Per què?
Creus que arribarà un dia en què hauràs après tot allò que necessites?

Quines coses es poden aprendre sense 

esforç? Quines és impossible aprendre 

sense esforç?

Quines coses és important 

aprendre?

Qui ha de decidir 
el que és important 

aprendre?

Hi ha algunes coses que caldria desaprendre? 
Què, per exemple? 

Es pot aprendre sense comprendre?Es pot comprendre sense aprendre?

Es pot aprovar un examen sense comprendre’l?

És possible saber-se una cosa 

de memòria i en canvi 

no comprendre res?

Has après alguna cosa durant el dia d’avui? 

Alguna vegada has après alguna cosa sense voler?

Hi ha coses que NO caldria aprendre?

Vas aprendre alguna cosa 
durant les vacances? 



“Així, Mama?”. 

Quina diferència hi ha 

entre educar i domar?

Quina diferència hi ha entre jugar, 
aprendre i treballar?

Aprendre pot 
ser perillós?

Si un nen o una nena vol 
treballar, hauria de ser lliure 

de fer-ho?

Tu preferiries treballar 

que anar a l’escola? 
Per què?

Els lleons estan jugant, aprenent o treballant? 

La nena està jugant, aprenent o treballant?
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T’agradaria aprendre a domar lleons? 

Per què?



“Qui sap la resposta?”.

Es portaria millor la classe amb una professora 

humana que amb una professora robot?

Qui seria més bona professora o més bon professor, un robot 
o una persona? Per què?

Aquesta mestra robot ho veu tot. 

És bo que les nenes i els nens estiguin 

sempre sota vigilància?

A la classe, un dels alumnes 
és un robot. Tindria sentit 

que un robot anés a l’escola?

N’hi ha prou, de tenir coneixements, 

per saber ensenyar? 

Quines característiques ha de tenir 

una bona professora o un bon professor?

Tenir dades és tenir coneixement?
Els ordinadors comprenen?
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Quines característiques ha de tenir 
una bona alumna o un bon alumne?



Què t’agrada fer quan no ets a l’escola?

Què t’agradava i què no t’agradava de l’escola 
quan hi anaves tu?

Quan tu vas anar a l’escola, vas tenir cap professor 
o professora que no t’agradés? 
Què és el que no t’agradava?

T’agrada la teva feina? 

Què és el més difícil de la teva feina?

Què és el més bonic de la teva feina?

Alguna vegada vas suspendre un examen?

Els teus alumnes t’ensenyen coses?

Com s’aprèn a ensenyar?

Per a tu, què és el més important que aprenguin 
els i les teves alumnes?

Pensa en una pregunta més que et pugui ajudar a conèixer millor 
el teu professor o professora i afegeix-la a les preguntes d’aquesta 

entrevista. Després, fes-les-hi!! 
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Quines característiques ha de tenir un bon professor o una bona professora?

Si tu siguessis la directora o el director de l’escola, 

quines normes posaries pels professors i les professores? 

I pels i les alumnes?

Què creus que passaria en una escola sense professors? Hi hauria desavantatges? I avantatges?

Amb quines altres persones, 

a més d’amb professors, aprens coses?

Conte / Redacció
A vegades, escriure ajuda a pensar. 
I si escrius un conte sobre una escola sense professors? 
A veure quines idees i situacions interessants se t’acudeixen.



La teva escola serveix 
per a totes aquestes coses?

Què faries si al pati veiessis algú 
tractant malament a una altra persona?

 Per a què serveix l’escola? 
(Fes una llista de totes les coses per a 

les quals pot servir una escola)

Què prefereixes que les qualificacions siguin secretes 

o que tothom sàpiga les qualificacions de tothom? 

Per què?

Et semblaria bona idea o mala idea que repartissin medalles 
a les persones que traguessin 
les millors notes de classe?

Què ha de tenir 

un bon amic 

o una bona amiga?

Hi ha alguna cosa que mai 
perdonaries, fins i tot 

al teu millor amic o amiga?

Què faries si un company 

o una companya et demanés 

que fessis una cosa 

que tu no vols fer?

Alguna vegada t’han tractat 
malament al pati? 

Què vas fer?

Alguna vegada t’has adonat 

que has tractat malament a una persona? 

Què vas fer?

Quines coses terribles li perdonaries a un bon amic o a una bona amiga?



Com aprendries?

Qui serien els professors i professores? 
Com serien? Quines característiques tindrien?  

Com es comportarien els professors i professores?

Com seria 

una escola 

sense normes?

Hi hauria normes? Si la teva resposta és “sí”, 

quines normes hi hauria?   

Quines assignatures 

o coses aprendries?

Quines coses bones té la teva escola?

Quines coses millorables té la teva escola?

Quines coses pots fer tu per millorar la teva escola? 

Pots fer alguna cosa, encara que sigui petita? 

Com seria la classe perfecta?
Com seria el pati perfecte?

Quines coses es podrien 
millorar, sense diners, 

a la teva classe 
i al pati?

Quines coses es podrien millorar, 

amb diners, 

a la teva classe 

i al pati?

Com es comportarien els alumnes 

i les alumnes entre ells?

Conte / Dibuix / Redacció Preguntes interessants que et poden ajudar:

¿Habría uniforme?
¿Cómo sería?

Hi ha alguna norma de la teva escola que no entenguis 

molt bé o que no t’agradi? Quina és i per què?
Quines normes de la teva escola 

et semblen bones?

Hi hauria uniforme? 
Com seria?



Conte / Dibuix / Redacció



Escriu les teves pròpies preguntes sobre l’escola en general o sobre la teva en particular. Pots fer preguntes sobre 
l’escola en situació de pandèmia o sobre l’escola en situació de normalitat. Pots incloure algunes de les preguntes que més 
t’agradin d’aquest quadern, però pensa tu també en algunes, que segur que surten coses interessants. Les teves preguntes 
poden ser divertides o serioses (o les dues coses a la vegada), difícils o fàcils de respondre, acompanyades de dibuixets o 
no. Com tu vulguis!

Les meves preguntes sobre



Tens un dilema quan no saps 
el que has de fer. 

És com si dues normes xoquessin. 

BUM!
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La sèrie de Filosofia visual per a nens de Wonder Ponder acosta els lectors a algunes de les grans 
preguntes de la filosofia de manera divertida i atractiva. Les capses Wonder Ponder estan dissenyades 
per mirar-les, llegir-les i pensar-hi tots sols o acompanyats, en contextos familiars, lúdics o educatius.

Disponibles també en anglès i castellà! 
Món cruel i Jo, persona també en euskera (edicions Ttarttalo).

Aquest quadern és un descarregable gratuït de Wonder Ponder. Ja 
coneixes els nostres llibres de filosofia visual per a nens?

Una amiga et demana que li ensenyis 

dissimuladament teu examen perquè pugui copiar. 

D’una banda tens clar que no s’ha de parlar en els 

exàmens i que no s’ha de copiar. De l’altra, tens clar 

que cal ajudar als altres, especialment als amics. Quin 

embolic! Què pots fer?  

A casa pensen que això del virus no és tan greu i 

que això de portar mascaretes és una exageració, 

mentre que a l’escola et diuen que la pandèmia és 

una realitat i que les mascaretes són necessàries per 

evitar la propagació de la malaltia i salvar vides. 

Quin embolic! Què pots fer per informar-te i decidir 

com actuar?

Cada dia, al pati, veus com un nen tracta 
malament a un altre. A tu no et fa mai res, 
però és el mateix cada dia i sempre té 
molta cura que els professors no ho vegin. 
D’una banda, saps que no està bé el que 
està passant i vols que pari, però de l’altra 
no t’agrada xivar-te i et fa una mica de 
por que s’assabenti que has estat tu. Quin 
embolic! 
Què pots fer?


