Filosofia visual per a nens
MÓN CRUEL
Concepte i textos: ELLEN DUTHIE
Coautora, il·lustr.: DANIELA MARTAGÓN
Traducció: Bel Olid

Què és cruel
i què no ho és tant?
Matar formigues et sembla cruel?
T’agradaria viure en un zoo? Per què?
Sempre és cruel obligar algú a fer una
cosa que no vol fer?

I tu, què en penses?
Món cruel és el primer títol de la sèrie de
Filosofia visual per a nens de Wonder Ponder.

Per a nens (8+) i adults

MÓN CRUEL és el primer títol de la sèrie de
Filosofia visual per a nens de Wonder Ponder.
Món cruel és un llibre-joc presentat a dintre d’una
capsa, que invita els lectors a partir de 8 anys (també
els adults!) a rumiar sobre la crueltat i sobre la nostra
relació amb aquesta d’una forma que al mateix temps
és seriosa i seriosament divertida.

“Emporta-te’m!”

Fitxa tècnica
Cartoné, 17,5 x 17,5 cm, 40 pp. 17,95 euros
Món cruel (català)
ISBN: 978-84-943167-6-0
Sèrie: Filosofia visual per a nens
Mundo cruel (castellà, 3ª edició)
ISBN: 978-84-943167-0-8
Sèrie: Filosofía visual para niños.
Cruelty Bites (anglès)
ISBN: 978-84-943167-1-5
Sèrie: Visual Philosophy for Children

Quines accions sóns cruels? I quines altres no ho són
tant? Com ens hem de posicionar enfront la crueltat
aliena? I què podem fer per evitar la nostra? Hi ha
vegades que la crueltat pot estar justificada?

CONTINGUT DE LA CAPSA
· 14 Làmines amb escenes il·lustrades
· Més de 100 preguntes formulades amb
cura per a suscitar una reflexió rica i ben
orientada, sense dirigir-la cap a cap
conclusió predeterminada.
· 3 làmines en blanc que inviten a dibuixar
escenes filosòfiques i a plantejar les
pròpies preguntes.
· Guia d’acompanyament a la lectura per
a menuts i grans.
· Propostes d’ús.
· Pòster temàtic Wonder Ponder (A3).

Com tots els títols de la sèrie Wonder Ponder de Filosofia visual per a nens, Món cruel està concebit perquè els
nens i nenes puguin mirar-lo i llegir-lo sols o acompanyats, en grup, en un context educatiu, lúdic o familiar.

TEMÀTICA: Filosofia per a nens, Mons imaginats,
Crueltat, el Bé, el Mal, Justícia, Elecció.
GÈNERE: Llibre d’indagació, Filosofia ficció.
“Ja t’he

SOBRE LA SÈRIE WONDER PONDER DE FILOSOFIA VISUAL PER A NENS

atrapa

t”

Wonder Ponder acosta els lectors a algunes de les grans preguntes de la filosofia de manera
divertida i atractiva. Escenes curioses i preguntes intrigants conviden a la reflexió i al diàleg, estimulen el desenvolupament d’un pensament propi i faciliten la construcció d’un mapa visual i conceptual
del tema que tracta cada títol.
Les capses Wonder Ponder estan dissenyades per mirar-les, llegir-les i pensar-hi tots sols o
acompanyats, en contextos familiars, lúdics o educatius.

Més informació a: info@wonderponderonline.com · 680 587 759

FilosofIa visual per a nens

ALTRES TÍTOLS DE WONDER PONDER

JO, PERSONA
Concepte i textos: ELLEN DUTHIE
Coautora, il·lustr.: DANIELA MARTAGÓN
Traducció: Bel Olid

Qui ets i què ets?
Saps sense cap mena de dubte que
ets una persona?
Com saps que en realitat
no ets un robot?
Si tinguessis dos o tres cervells,
series dues o tres persones?

I tu, què en penses?

Per a nens (8+) i adults

WONDER PONDER Als mitjans
“Si Món cruel resulta tan impactant i divertit, si combina amb saviesa allò lúdic i l’horror, si es mou amb tanta facilitat
d’un àmbit a un altre, és perquè les seves autores miren el món amb ulls de nens.»- El País (Suplement Babelia)
«Una proposta innovadora que obre el diàleg com a forma de coneixement i ens ajuda a aprofundir sobre els misteris
que ens fan ser aquells que som.» - El Mundo (Suplement El Cultural)
«Regalaria aquesta capsa perquè li veig altres grans i imperibles regals, brotant-li de les branques: el regal
d’aprendre a articular les idees pròpies per avaluar-les després amb transparència; el d’enfortir la confiança en la
capacitat de raonar i de resoldre desacords i dubtes a travès de la paraula; el de fomentar l’empatia per les experiències i circumstàncies alienes i el de respectar les opinions diverses.»- Letras Libres
«Wonder Ponder ja ens va sorprendre amb el seu primer experiment, el fabulós Món cruel, i ara ja queda clar que les
seves propostes, tan originals com fonamentades, donaran de què parlar al món editorial i literari (…) Un repte que
val la pena i no deixa a ningú indiferent.».- Revista Leer
________________________________________
En aquest link trobaràs el llistat complet dels mitjans que parlen dels nostres llibres en castellà.
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www.wonderponderonline.com

