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Le Petit Nicolas et les copains 
 
 
Objectius* 

  
• Incrementar la comprensió lectora en un nivell A2-B1  
• Incrementar la qualitat de l’expressió escrita en nivell A2_B1  

 
Descripció de la proposta* 

  
Es parteix de la lectura de Le Petit Nicolas et les copains de Jean-Jacques 
Sempé i René Goscinny, que ha estat triada per la seva redacció en capítols 
independents, que permeten al lector conèixer els personatges protagonistes 
tot llegint les històries de la vida d’en Nicolas, un nen d’uns 8 anys, i dels seus 
amics. Els exercicis que es proposen treballen aspectes de la comprensió 
global i específica de la història, a més d’aspectes lexicals, gramaticals o 
discursius de la llengua francesa. 
 
Recursos emprats* 

 
• El llibre de lectura: Le petit Nicolas et les Copains de Jean-Jacques 

Sempé. Paris, ed. Folio, Paris. 
• El web: www.petitnicolas.com 
• La pel·lícula: Le Petit Nicolas de Laurent Tirard. 2009, Wild Side Video. 

 
Aspectes didàctics i metodològics* 

 
Les activitats proposades tracten cada un dels 16 capítols del llibre, així doncs 
es proposen de 3 a 5 exercicis per història. Es proposa la lectura d’una o dues 
històries per setmana amb la realització dels exercicis per a poder corregir-los 
després a classe; així doncs el treball ocuparia tot un trimestre, si es va 
combinant amb el programa de la matèria Francès Llengua Estrangera (FLE). 
També es proposen redaccions escrites que, en l’aplicació pràctica d’aquest 
material, s’han lliurat a la professora per avaluar la progressió de l’expressió 
escrita. Així doncs, en la primera part d’una sessió de classe, es pot començar 
pel resum oral (lliure o dirigit) de la història, seguit de la correcció dels 
exercicis que l’alumne ha realitzat com a feina personal. 
 
L’avaluació d’aquest material pot fer-se de manera formativa mitjançant la 
correcció dels diferents capítols, així com de les redaccions lliurades; i 
sumativa, si al final del treball del llibre, el professor decideix realitzar una 
prova sobre la comprensió de la lectura o que alterni la comprensió lectora 
amb alguns dels aspectes lingüístics treballats a l’aula.  
 
El web proposat es pot utilitzar com a material de suport o de consulta. 
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També resulta profitós el visionat de la pel·lícula, després del treball de la 
lectura, i demanar que l’alumne compari alguns punts de les dues obres: com 
són els personatges, històries del llibre que apareixen a la pel·lícula…    
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  

Amb aquest material es pretén augmentar la competència comunicativa en 
Francès Llengua Estrangera (FLE), treballant: 
- La comprensió global i específica d’un text real escrit en llengua francesa. 
- La participació en interaccions orals amb el professor i amb la resta de 

companys de la classe, en comentar els aspectes del llibre que més han 
agradat o han cridat l’atenció, en respondre les activitats plantejades... 

- Producció de textos orals i escrits on s’utilitzin els elements, les 
estructures lingüístiques i el lèxic treballats en l’assignatura i en el llibre. 

 
També es treballa la competència personal i interpersonal amb: 
- La lectura i la comprensió d’un text literari original. 
- El coneixement, la valoració, el gaudi i l’aprofitament de l’obra. 
- La construcció d’una opinió personal basada en la lectura.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquest material s’adreça especialment a alumnes que cursen FLE com a 
primera o segona llengua estrangera i que ja han cursat la matèria en un 
mínim de dos cursos, per això es proposa treballar-ho a 4t d’ESO, al tercer 
trimestre del curs escolar, per exemple. 
 
També s’ha posat en pràctica amb alumnes que cursen francès, com a 
assignatura optativa al Batxillerat, ja que dins del seu currículum apareix 
l’estudi d’una obra literària original. En aquest cas, s’ha realitzat en el primer 
o segon trimestre del curs. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
La lectura evoca en el lector diferents capítols de la pròpia infantesa: la 
celebració dels aniversaris, les visites al metge, les excursions amb els amics 
o la família... Així doncs, ajuda a saber expressar i escoltar la narració de les 
emocions i dels sentiments en llengua francesa. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: activitats amb les correccions o propostes 

per a la correcció. 
 
- Material de treball per a l’alumnat: dossier de treball per a l’alumne.  


