
Propostes per a pensar sobre el Nadal

WONDERPONDEJANT AL NADAL

Filosofia visual per a nens

1. Pernil.
2. Joc de construccions.
3. Súper heroi.
4. Cistell de fruites.
5.Peixera amb peix exòtic.
6.Despertador.
7.Casa.
8. Bombeta o una bona idea.
9. Barret.
10. Ordinador.
11. Dinosaure.

12. Nena.
13. Cotxe.
14. Soldadets.
15. Llibre.
16. Farmaciola
 mèdica.
17. Olla a pressió.
18. Cafetera.
19. Mitjons de llana.
20. Bonsai.
21. Gat.

22. Rifle.
23. Guitarra.
24. Corbata.
25. Escombra.
26. Dolços.
27. Ràdio.

28. Ós.
29. Mirall.
30. Bicicleta.
31. Ganivet.
32. Sorpresa rodona.

33. Diners.
34. Més diners.
35. Moltíssims diners.
36. Sabata.

37. Ulleres de sol.
38. Diamant.
39. Llapis de colors.
40. Vestit.
41. Cava.

Per què he d’anar tan abrigat al treball si a una 
meitat del món és estiu? 

(Ajuda’m!)

Els regals, et fan feliç? Tots?

He de portar més regals als nens 
que als majors?

per Ellen Duthie & Daniela Martagón



Es pot regalar qualsevol cosa?

L'HORA DELS 

REGALS

Tothom hauria de rebre el mateix nombre de regals? Regals igual de grans? Regals igual de cars?

Si poguessis parlar amb el pare Noel o amb els 

Reis Mags d’Orient, què els diries? per què?

Prefereixes un regal empaquetat, un 

sense empaquetar o tant et fa? 

Per què?

Són millors regals les coses que necessites 

o aquelles que no necessites 

però que t’agrada tenir?

Necessitem regals?
Tots mereixem regals?

T’agradaria el Nadal si no hi haguessin regals?

Rebre regals ens fa feliços? T’agraden les sorpreses o prefereixes 
saber què van a regalar-te? Per què?

Una escombra pot ser
 un bon regal? 
Una olla nova? 

Un rifle?

Com ha de ser un bon regal? 

Com NO ha de ser?

Quan li fe
m a algú un regal, ens ha 

d’agradar també a nosaltres?

Està bé regalar-li a
 una persona un regal 

que a tu no t’agrada?



Donaries la meitat dels teus regals a una nena o un nen que no en tingués cap?
Si li’ls donessis, els obriries abans per veure què són i faries una selecció -”aquest per a mi, aquest per a ella o per ell”- o 

els repartiries meitat i meitat abans d’obrir-los? Alguna de les dues opcions seria més justa que l’altra? Si els obrires abans 
per a seleccionar-los, en què et fixaries per decidir si t’ho quedes tu o li dones a l’altra persona?

Pot haver-hi persones a qui el Nadal les posi tristes? Per què?

És dolent rebre massa regals? 

Per què o per què no?

Com li explicaries a un extra-terrestre què és el Nadal?

Què cal perquè el nadal sigui Nadal?

Som més feliços al Nadal que 
durant la resta de l’any?

Què t’agrada del Nadal?

 Hi ha alguna cosa que no t’agrada?

Quants són suficients regals i 
quants són massa?

Un camp de futbol ple serien 

massa regals?

Un parell de mitjons serien 

regal suficient?

quE Es el Nadal?



Qui decideix qui es porta bé i qui es porta malament?
Coneixes a cap persona que s’hagi portat malament
 i que no hagi rebut cap regal de Nadal?Què significa portar-se bé? Què significa portar-se malament?
Es pot ser bo per raons dolentes?

A vegades sabem que hem de 
deixar de menjar però, en canvi, 
seguim menjant. No ens podem 
aturar. Si sabem que ens caurà 
malament, per què seguim 
menjant de totes maneres? 
Com és possible que vulguem 
seguir menjant i deixar de fer-ho 
al mateix temps?

Què són les tradicions?

Són bones, les tradicions?

És important mantenir-les? Per què?

Quina és la diferència 

entre tradició i costum?
Algunes persones aprofiten l’inici d’un nou any per fer 
promeses de canvi en la seva vida. Algunes persones 
deixen de fumar, altres es prometen menjar una mica 
menys, unes altres estudiar més, altres fer exercici 
o d’altres portar-se millor. Hi ha alguna cosa que 
t’agradaria canviar de la teva forma de viure o de 
comportar-te -alguna cosa que puguis canviar-?
El Nadal és una època de desitjos. per a un mateix i 
pels altres. Si desitges amb moltes ganes que passi 
una cosa, és més probable que passi?

Si poguessis demanar 5 desitjos 
i sapiguessis que s’anaven a 
complir, quins serien?

És just que no es donin regals 
a qui es porta malament?



Si estàs trist al 
Nadal, ets un 
esgarriacries? 

És dolent ésser un 
esgarriacries? 

Per què?

Què faries si et 
donessin un regal 
que no t’agradés 
gens ni mica?

Qui s’encarrega de la 
decoració a casa teva?

Qui s’encarrega 
de cuinar?

Qui s’encarrega 
de la compra?

Qui s’encarrega 
de netejar? 

Se t’acut una manera 
més justa de repartir 

el treball o consideres
 que és just 

com es reparteix 
el treball 

dels preparatius?

Ens comportem millor amb les altres persones al 

Nadal que durant la resta de l’any?

Com seria una vida sense vacances?

S’ha d’estar de festa 
en Nadal?

Quines tradicions nadalenques es mantenen a casa teva?

Si és tradició menjar el gall d’indi rostit de la tieta Hermenegilda, però 

resulta que el gall d’indi de la tieta Hermenegilda està veritablement 

repugnant, hi ha motius per continuar amb la tradició?

T’agrada?



El pobre Pare Noel ha de viatjar per tot el planeta amb una roba abrigadíssima 
malgrat que en mig món és estiu per Nadal.
T’atreveixes a dissenyar un conjunt nadalenc més estiuenc perquè es pugui 
canviar quan es trobi en regions més càlides?

Pots enviar-nos els teus dibuixos i preguntes a info@wonderponderonline.com o compartir-les a la 
nostra pàgina de Facebook/Wonder Ponder Catalunya.

Se t’acudeixen altres preguntes interessants sobre el Nadal?



Wonder Ponder acosta els lectors a algunes de les grans preguntes de la filosofia de 
manera divertida i atractiva. Els llibres-joc Wonder Ponder estan dissenyats

 per mirar-los, llegir-los i pensar-hi tots sols o acompanyats, en contextos familiars, 
lúdics o educatius.

És més cruel menjar un gat rostit que menjar gall d’indi rostit?
Com saps que els Reis Mags no són robots?

Disponibles també en castellà i anglès!

Aquestes festes, 
sorpren-te i pensa!

amb la Filosofia visual per a 
nens de Wonder Ponder


