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Aquesta pel·lícula  és una adaptació de la novel·la del mateix títol.  

Aquesta novel·la la tenim a la biblioteca de l’escola. 
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August Pullman ha nascut amb una greu deformació a la cara i 

s'ha hagut de sotmetre a tantes operacions que no ha pogut 

anar mai a escola; fins ara, que té deu anys i està a punt de 

començar cinquè a l'escola Beecher.  

Si alguna vegada heu sigut nous,  ja sabeu que dur que és... 

Doncs imagineu-vos com deu ser quan tens una cara com 

l'August. Aconseguirà que els seus companys l'acceptin com un 

més, encara que sigui el nen més estrany que han vist mai? 

L’Auggie és un nen normal, però amb una cara fora del corrent.  

Podrà convèncer els seus nous companys que és com ells, 

malgrat les aparences?  

És la història de l’August, però és la història també de cada 

lector. Plena de bondat i coratge, Wonder és un llibre que ens 

mostra la bellesa que tenim al nostre voltant. 

Descripció:  424 pàgines  
Nota:  I3 A Pal.  

Procedència:  Escola Joaquim Vallmajó 
Signatura:  [I3 Pal] 
Registre:  3279 

ISBN:  8496735710 
CDU:  I3 

Format:  llibre 



 
 

«Todos hauríem de rebre una ovació com a mínim una vegada a la nostra vdida, 

perquè tots guanyem al món” 

‘’Quan puguis triar entre tenir raó o ser amable, tria ser amable.’’ (Professor Browne) 

”L’univers és com tu el vulguis pintar’ (Rory) 

”Vas néixer sent un original, no et converteixis en una còpia” (Dustin) 

”No intentis seguir la petjada dels savis. Vés darrere del que ells buscaven” (Matsuo 

Basho) 

”Quan sigui fosc, sigues tu qui encén el llum” (Joseph) 

 

 


