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EL PETIT PRÍNCEP, 70 anys  
 
Propostes didàctiques  
 
 
Introducció 
 
La breu novel·la de l’autor enfoca, per mitjà d’un llenguatge simbòlic, uns quants temes 
bàsics, que, per la seva humanitat són de tots els temps. Així, doncs, aquest gran clàssic 
pot ser rellegit i revisitat amb ulls d’avui i és possible extreure’n ensenyaments de tota 
mena. 
 
Els temes de fons que trobem a la novel·la de Saint-Exupéry són pel cap baix: 
La importància del temps i el seu pas tan veloç 
La infantesa com a època de clarividència, la qual, quan ens fem grans i ens tornem 
rutinaris,  desapareix. 
La necessitat de l’amistat, de crear lligams amb algú altre; per contrast, la solitud. 
La importància de la tecnologia, vinculada amb el viatge i l’aventura, un mitjà per conèixer 
el món. 
La guerra i les actituds que provoca. 
La mort, vista a partir de la separació de tots dos protagonistes.  
 
Base de les propostes  
 
Aquest llibre menut és un pou generós d’on extreure idees que ens permeten un itinerari 
variat i complet. Recorrent-lo, els nois i noies poden gaudir d’una lectura senzilla, 
metafòrica i per tant poètica, que els farà reflexionar i els encaminarà més enllà del sentit 
concret de moltes frases. La idea de viatge i d’aventura que subjau en la narració i el 
contrast entre els dos personatges protagonistes n’expulsa un dels principals enemics, la 
indiferència  dels lectors joves. 
Des de diversos camps és possible extreure grans rèdits d’aquesta lectura, petita només 
en extensió. Cal subratllar-ne, com és normal, l’ampli ventall d’aprenentatge lingüístic 
partint, és clar, del text literari. L’autor concentra la majoria de gèneres en la seva 
producció escrita i, d’allí, en sorgeixen tot d’idees relacionades que esdevenen un univers 
vital, de pensament i de mots. 
 
Al voltant d’Antoine de Saint-Exupéry conflueixen la majoria de formes narratives. 
Biografia, reportatge periodístic, traducció, narra tiva de ficció i fantàstica, guió, 
assaig -científic i filosòfic- i gènere epistolar .  
 
El fet que l’autor  fos aviador, que hagués viatjat molt, ens dóna una perspectiva sobre els 
astres i sobre el relleu terraqui, sobre el viatge i la visió de l’univers, informacions 
científiques interessants per repassar i un bon gruix de possibilitats de cara a la reflexió 
ètica, religiosa i social.  
Com que Saint-Exupéry va il·lustrar la seva novel·la, ens encamina de forma natural a una 
sèrie de propostes plàstiques. També, l’estructura de l’obra en escenes ens suggereix un 
joc interpretatiu. Els alumnes el poden representar en forma individual o en grup, fins i tot, 
enllaçant amb una de les propostes plàstiques. La gravació amb vídeo o mòbil afegeix la 
possibilitat de mirades posteriors i de difusió dels treballs realitzats. I, encara, moltes de 
les propostes aconsellen concursos i presència en blogs i revistes escolars. 



 
Propostes didàctiques (orals, escrites, audiovisuals, plàstiques i d’interpretació) 
 
  
 

1. Vida i obra. A partir de la lectura atenta de la biografia d’Antoine de Saint-Exupéry , 
per grups, es pot detectar la connexió, molt probable, de vivències de l’autor que 
segurament van alimentar obres com Vol de nit,  Terra d’homes , i El petit 
príncep . 

 
2. Reportatge. Saint-Exupéry va escriure sobre Vietnam, Rússia i la guerra civil 

espanyola entre altres temes. Individualment, o per grups, es proposa buscar 
informació sobre el gènere del reportatge (escrit i audiovisual) i que en programin 
un sobre l’autor de l’obra o en relació als 70 anys de El petit príncep . 

 
3. Traduir. El mot francès apprivoiser  s’ha traduït per establir lligams  o 

domesticar (p.81-82). La traducció, encara que tingui lloc entre dues llengües de la 
mateixa família, com el francès i el  català,  és un treball interessant, que, si es  vol 
fer bé, exigeix coneixement i dedicació. Mira com s’ha traduït en castellà, anglès o 
altres llengües. Buscar informació sobre els estudis i la feina de traductor.  A partir 
d’un diàleg, o per escrit, amb col·laboració especial dels alumnes que saben altres 
idiomes, que valorin si la traducció d’alguns mots originals de l’obra són encertats. 

 
4. Concurs d’imatges. Cal triar entre deu paraules de la novel·la, com per exemple, 

domesticar, pou, llavor, secret, tresor…  A partir  de cada una, de forma 
individual o en grup, s’ha d’imaginar una història i gravar-ne les imatges amb el 
mòbil. El temps màxim de gravació ha de ser d’un minut; no es podrà manipular 
per mitjà de cap programa tipus “movie maker”. La gravació ha d’anar 
acompanyada del títol, dels crèdit i, si n’hi ha, del nom dels actors i actrius. 

 
5. La literatura fantàstica, com el cinema fantàstic, té unes característiques pròpies. 

Defineix fantàstic diferenciant-lo de fictici. Tot seguit, en exercici oral, que els 
alumnes raonin si El petit príncep  es pot considerar narrativa fantàstica. Si es 
considera que la novel·la no es pot classificar com a fantàstica, com la 
classificarien? Comparar la novel·la amb la d’autors com Huxley, Orwell, Kafka, 
Pedrolo o altres.  Escriure un relat on el món estigui regit per lleis posades per 
nens o joves és a dir, descriure’n l’organització que el definiria. Imaginar un 
planeta, a la manera de Saint-Exupéry, construir-lo amb materials diversos. Dotar-
lo de nom, de característiques i de nombre d’habitants. Exposar els treballs al 
centre i organitzar un concurs per escollir els més reeixits. 

 
6. Guió, dramatització.  

Que escriguin un text dramatitzat d’un o més capítols de El petit príncep . 
Observació dels canvis lingüístics que comporta. En segon lloc, preparar-ne la 
interpretació per part de grups d’alumnes. Que cada grup presenti les escenes 
llegides o interpretades davant la classe. Seria una activitat adequada de cara a 
Sant Jordi o al final de curs. Una altra proposta consisteix a interpretar, per part 
dels diferents  grups les seqüències davant d’alumnes més petits. Si, en plàstica, 
es construeixen titelles amb els personatges de la novel·la com a personatges, 
seria interessant utilitzar-les per representar les escenes de la novel·la davant de 
la resta de companys o de cursos amb alumnes de menys edat. 



 
7. Ciències Naturals. Que els alumnes busquin informació, en grups reduïts, sobre 

planetes, asteroides(22-24,46), volcans(43), deserts(73), …de manera que puguin 
parlar-ne, més tard, al grup classe. Seria interessant  comprovar si, des que Saint-
Exupéry va escriure la novel·la, s’han produït canvis en aquests conceptes, i, per 
tant, si les descripcions de l’autor dins la novel·la, avui haurien pogut ser 
modificades o precisades. Una doble columna podria facilitar-ne la comparació 
entre les dues èpoques. Que completin el treball amb presentacions audiovisuals o 
plàstiques. Entre les plàstiques, la realització d’un collage i la d’un pòster, material 
o digital. Amb els resultats, es pot propiciar un o més concursos, no solament dins 
del grup classe sinó entre tots els grups que fan la lectura de El petit príncep o  fins 
i tot entre centres del mateix barri o ciutat, o bé a través d’escoles en xarxa. 

 
8. Plàstica. Observació i comentari de les il·lustracions que l’autor va realitzar per 

acompanyar el seu text. Fer-ne una valoració tenint en compte els comentaris que 
el propi autor fa dins l’obra sobre si ell sap o no dibuixar i quin és el motiu de la 
seva poca destresa. Proposta de realitzar, per part dels alumnes, noves 
il·lustracions per a les diverses escenes de la novel·la. És un exercici que suposa 
una certa habilitat artística; per tant, no sembla adequat que el facin tots i pot 
alternar-se amb d’altres propostes. 

 
9. Societat. Hi ha tota una sèrie de dades sobre la societat que apareixen a la 

novel·la. Saint-Exupéry marca una frontera entre grans (10, 11, 25, 36-37,72, 109) 
i nens (90,98). Extraieu les característiques  que diferencien aquests dos grups de 
persones. També, a la novel·la, podem obtenir l’opinió de l’autor sobre la tria 
d’oficis, l’impacte de la manera de vestir. Es podria afavorir un debat sobre les 
pautes en diferents societats i sobre el paper de la moda, com a símbol de 
modernitat, poder, diners…  en la nostra.  

 
10. L’obra de Saint-Exupéry recull el mite del nen que no vol créixer, com ho va fer a 

principis de segle XX, l’autor escocès James Mathew Barrie amb Peter Pan. 
Buscar el sentit del mot mite. I troba mites de la ficció (al cinema, al teatre i a la 
literatura). En una novel·la, hi sol haver el sentit moral de l’escriptor. D’alguna 
manera, aquest       aspecte és un dels impulsos que l’empenyen a escriure. No és 
pas, doncs, que, en general, l’escriptor busqui moralitzar els lectors. A El petit 
príncep  ens apareixen les llavors bones i les dolentes; quan creixen, trobem la 
diferència entre un roser i un baobab. Llavors, hi ha la feina d’arrancar les males 
herbes quan són petites i, per extensió, la importància d’alguns aspectes com el de 
estimar una flor única. El lector entén la metàfora que l’autor li proposa: la 
d’intentar fer desaparèixer els  defectes just quan s’inicien. A la novel·la hi ha 
frases que tenen un to clarament moral. Ens apareixen redactades com a principis 
o grans veritats indiscutibles. Els homes manquen d’arrels. El llenguatge és font de 
malentesos(84). Calen ritus(86). Tot el que és essencial és invisible als ulls(87). 
Però els ulls són cecs. Cal cercar amb el cor.(87) 
Proposem exercicis variats sobre aquestes idees.   

• Per escrit, és interessant cercar un  context  per integrar cada una 
d’aquestes frases. 

• També, fer-ne un cal·ligrama , el qual resumeix poesia i disseny. 
• Exercici oral . Abonar amb arguments cada idea expressada. I, per 

contra, rebatre-les d’una en una, a la manera d’advocat defensor o 
fiscal. 



• Plàstica: crear un punt de llibre amb una de les frases anteriors. Per 
exemple,  L’essencial és invisible als ulls. (87) Tant els cal·ligrames 
com els punts de llibre permeten exposar-los i fer-ne un concurs. 

•  Morfosintaxi. Els subjectes concrets i els abstractes. Els verbs que 
acompanyen les sentències. 

 
11. Entrevista. A partir de la informació sobre Antoine de Saint-Exupéry, és a dir: 

biografia,   època, producció escrita, en grup o individualment, preparar una 
entrevista a l’autor.  Que l’escriguin i, després, per parelles d’alumnes la realitzin. 
L’un interpreta l’autor; l’altre, el o la periodista. Aquestes entrevistes poden ser 
filmades o gravades en directe, a l’aula, marcant una durada determinada, per  
exemple, de dos minuts. 

 
12. Plàstica. Construcció de titelles o ninots de plastelina amb els diversos  

personatges de El petit príncep .Com ja suggeríem al punt número 6, poden 
utilitzar-se per interpretar els guions escrits de les diferents escenes. Concurs de 
cap-grossos “petit príncep” construïts per  grups amb materials diversos. 

 
13. Creació de personatges, la caracterització.  A la novel·la, cada personatge té, com 

a mínim, una qualitat o un defecte que fa que el lector el reconegui tot seguit. En 
novel·les extenses, els personatges, especialment els protagonistes, queden 
dibuixats per més d’un tret.  

 
Que els alumnes facin correspondre els adjectius, vanitós, autoritari, 
materialista, censurador, mancat d’imaginació, a cada un dels personatges de 
la novel·la. Després, que descriguin tots dos protagonistes amb adjectius. 

 
Unes propostes més creatives :  

 
• crear un nou personatge i augmentar en una escena la novel·la; el petit 

príncep visita aquest nou personatge en un altre planeta i manté una 
conversa amb ell  

• que cadascú creï un personatge amb uns quants trets (adjectius) i que 
pensi una història de ficció per fer-li viure; és a dir, que cada alumne 
visqui una experiència com a novel·lista. Es podria demanar l’exercici 
abans de proposar una redacció o en ocasió de l’escriptura del conte de 
sant Jordi. 

 
14. Pensament. La mort i la vida espiritual, dos temes delicats. Cal rellegir l’últim 

capítol de la novel·la (100-107), seria una altra bona ocasió per fer lectura en veu 
alta. Es tracta de l’escena de la separació de tots dos amics. Sense esmentar la 
paraula,  la possibilitat d’una vida tan sols espiritiual ens fa pensar en el tema de la 
mort.  
Cada alumne explicarà les idees o impressions que té sobre la mort. En acabat, 
les escriurà en un full per participar en un col·loqui sobre el tema amb altres 
companys. Es farà un resum de conclusions del diàleg entre alumnes i s’exposarà 
a l’escola en l’espai més convenient. 

 
15. Creació d’un còmic sobre l’argument de la novel·la. La proposta comporta la 

coordinació entre Plàstica i Llengua. Un treball comú. Decidir les parts i les 
escenes bàsiques de cada part, el nombre de vinyetes corresponents. Escriure’n 



un llistat. Plàstica i Llengua s’hi han de posar d’acord. Il·lustració dels personatges: 
(el protagonista i la resta) per part dels diferents   alumnes. Pot fer-se una tria i 
cedir un personatge a cada un dels millors treballs proposats. Tindrem en compte 
que l’alumne en qüestió haurà de dibuixar-lo en les diferents vinyetes. Per 
exemple, un dibuixa sempre el petit príncep, l’altre dibuixa l’aviador, l’altre l’avió, 
un altre, la rosa etc 
Escriptura del guió. Llenguatge indirecte i directe. Es fa la tria de les escenes i, 
seguint l’obra, que per grups escriguin els  diàlegs. 

 
 
Bibliografia 
 
Text de referència d’on provenen les cites: El petit príncep Emecé Editores, 
Barcelona 1990 
El títol Un sentit a la vida , publicat el 1986 a l’editorial La llar del llibre, col·lecció 
Nova Terra, amb introducció de 
Claude Reynal (Éditions Gallimard, 1956), recollia fragments d’una novel·la de l’autor, 
la qual es va perdre, i d’una sèrie de reportatges; cobra una rellevància especial per al 
lector d’aquí els que va escriure sobre la guerra civil espanyola.   Segurament, el llibre 
és difícil de trobar si no és en biblioteques. 

 
 
 

AVALUACIÓ  
 
En el procés d’ensenyament-aprenentatge , tant els docents com els estudiants estan 
implicats en l’avaluació. Per tant, és important per als alumnes conèixer per endavant 
a quina mena d’avaluació estaran subjectes. 
Hi ha maneres diverses d’avaluar la feina portada a terme per part dels alumnes. Una 
avaluació és la docent, que sol tenir una llarga experiència; la segona, la recíproca, és 
l’avaluació dels companys. Aquestes dues avaluacions són externes a l’alumne i 
encara hi ha l’avaluació interna, la que realitza el propi alumne, on es valora els 
progressos propis i també es constata què li falta per assolir; d’aquesta manera 
s’incentiva la consciència de l’alumne sobre el seu procés d’aprenentatge. 

 
Aspectes per avaluar: 
 
1. L’avaluació dels aspectes orals, és a dir la capacitat de llegir de forma correcta i 

expressiva. 
 
      La coavaluació i l’avaluació del propi alumne són adequades en aquest punt,  

 igualment en el tema de la comprensió. Poden portar-se a terme amb una rúbrica  
o amb una taula d’indicadors .  

 
2. L’avaluació de les activitats d’escriptura, és a dir, la valoració de l’expressió clara, 

de la capacitat descriptiva, de l’originalitat i de la correcció. 
Una forma d’avaluació recomanable és el diari de classe  (on l’alumne anota el 
treball de cada sessió, comprensió, vocabulari, context…opinió), el quadern de 
lectura  (on pot escriure cada pas interessant respecte a la lectura, al vocabulari, a 
la comprensió del text) i la guia amb indicadors  (per valorar diferents aspectes 
concrets) 



Propostes interdisciplinars sobre El petit príncep  
 
 
I. Llengua 
 
Paral·lelament a la lectura realitzada individualment per part de cada alumne, en aquest 
cas de novel·la breu,  crec que pot ser propici i molt efectiu llegir tota l’obra a l’aula, en veu 
alta. Cada escena o part sens dubte s’enriquirà amb les corresponents dosis de 
comprensió del text, del lèxic, de les imatges que aniran apareixent. Significarà la 
introducció a les característiques dels personatges i als temes de la novel·la. 
De 4 a 6 sessions 
Aprenentatge: lectura, comunicació oral, vocabulari, figures, adjectivació. 
 
II. Llengua/Teoria literària 
 
Els alumnes prendran apunts d’una exposició sobre la biografia d’Antoine de Saint-
Exupéry. O bé, exposició oral per part de diferents alumnes o bé, crear una wiki. 
Comentari sobre els fets més rellevants. 
Abordar el tema de la realitat (experiència) com a base de la ficció i de la fantasia. 
Escriure: 1) una vivència personal o familiar; 2) afegir-hi elements ficticis ; 3) transformar-
la amb elements de fantasia *(planificació/ escriptura (coherència-cohesió-
correcció)/revisió) 
2 sessions 
Aprenentatge: comunicació oral, història, bases de la creació 
 
 
III. Llengua i fabulació/Teoria literària/ Literatura de ciència-ficció. 
 
Lectura general o parcial d’ Un món feliç  d’Huxley, de La metamorfosi de Kafka o de 
Trajecte final  de Manuel de Pedrolo. Comparar-les amb El petit príncep . La comparació 
per part dels alumnes, seguint una estructura, podria aportar un treball de molt interès de 
cara a aprendre a exposar oralment un tema. L’estructura pot ser: argument, personatges, 
ambient, estil, llenguatge, temes que plantegen. En el cas d’Un món feliç es pot aprofitar 
el resum dels temes que hi apareixen i comentar si la novel·la, d’alguna manera, exposa 
situacions similars en la societat actual. Ciència ficció. 
2/3 sessions 
Aprenentatge: guió per a exposició oral, lectura, diàleg.  
 
IV. Llengua/ Interpretació teatral/ Estil directe i indirecte/ Plàstica 
 
Transformació d’un fragment d’una novel·la en un text dramàtic. (Pot plantejar-ser: per 
grups; cada grup prepara dues o més escenes).  
Selecció de la informació bàsica de la novel·la.  
Pas de llenguatge indirecte a directe. Adequació del registre a cada personatge. 
Comparativa entre grups. Conclusions del procediment que doni millors resultats. 
Lectura del guió teatral. Reflexió sobre els canvis de llenguatge que s’han produït. 
Memorització del text. Proves. 
Representació. 
Escenografia i vestuari.  
Titelles. El mateix procediment anterior pot adequar-se a uns actors/actrius,  que no són 
alumnes sinó els titelles que ells han construït per representar els personatges. 



4 sessions 
Aprenentatge:  
Llenguatge i Literatura: els gèneres literaris 
Narrativa i teatre; pas d’estil indirecte a directe, prosòdia. Memoritzar i interpretar. 
Plàstica: diferents habilitats.  
Representació destinada a alguna celebració i/o davant de nens més petits. 
 
Sessions: de 6 a …  
 
V. Llengua i tecnologia 
 
Seleccionar deu mots de la novel·la (p.e., domesticar, pou…) En un minut gravar amb el 
mòbil una història que expliqui cada un d’aquests mots, que el faci entendre. S’hi ha 
d’inscriure un títol i els crèdits (noms dels actors i actrius) 
2 sessions 
Aprenentatge: traducció de lectura a imatges; vocabulari; explicar un mot. 
 
 
VI. Societat. Dades extraïbles de la novel·la: adults i infants. El mite del nen que no vol 

crèixer. 
 
Reflexionar sobre els dos grans grups en què l’autor divideix la societat. Característiques 
de cada grup. 
Temes:  
Les pautes en la nostra societat: tria  d’oficis, l’impacte social segons el vestuari. 
Diferència de normes segons cada cultura. Comparacions sobre temes com el menjar, el 
vestit i calçat, les festes entre cultures diferents. 
El paper de la moda en la cultura occidental. 
La imaginació dels infants 
Sessions: de 2 a 4 
Aprenentatges: 
Oral: comparació i debat sobre les convencions socials (regles i hàbits) 
Reportatge 
 
VII. Ciències Naturals/ Plàstica 
 
 
Els alumnes buscaran informació, en grups reduïts o individualment, sobre planetes, 
asteroides (22-24, 26), volcans (43), deserts  (73)… de manera que puguin parlar-ne al 
grup classe ajudats dels mitjans que considerin adequats, siguin audiovisuals o d’una altra 
mena. 
Seria interessant comparar si les afirmacions, descripcions, que en fa Saint-Exupéry a El 
petit príncep són actuals o han quedat antiquades, si s’haurien de modificar o precisar.  
Dues propostes plàstiques: 
- realització d’un collage representatiu de la novel·la 
- realització d’un pòster representatiu de la novel·la (material o digital) 
Podrien propiciar-se alguns concursos amb aquests treballs entre tots els grups  o entre 
escoles. 
2 a 4 sessions 
Aprenentatge: L’univers 
Atenció lectora 



Composicions plàstiques: Elements del collage. Pòsters. 
 
VIII. Plàstica: il·lustració per a còmic/Llengua: guió del mateix còmic 
 
L’exercici es podria iniciar observant les il·lustracions de l’autor; en acabat, resumint-ne 
les característiques i comentant la declaració que fa Saint-Exupéry al personatge petit 
príncep sobre la dificultat d’esdevenir dibuixant, sobre la incomprensió de la gent gran 
respecte la seva vocació.  
La proposta és que els alumnes facin noves il·lustracions  per a la novel·la. Poden anar 
encaminades a crear un còmic . 
Crec que un treball amb grups seria el més convenient.  
 
-Primerament, decidir les escenes bàsiques i distribuir-les en el nombre de vinyetes 
corresponents, feina la qual servirà per al treball de llengua. 
-En segon lloc, que els alumnes facin propostes per il·lustrar els diversos personatges, 
animals i objectes. 
 
Tindrem en compte que qui millor il·lustri el protagonista, per exemple, haurà de repetir-lo 
en cada vinyeta on aparegui. Així mateix, una altra persona dibuixarà sempre l’aviador o 
el rei o l’avió, el desert, la serp etc 
La participació d’altres alumnes consistirà en posar color a cada vinyeta. 
 
Llengua  
Escriptura del guió. Pas d’estil indirecte  a directe. És una feina adequada per fer en grups 
petits. 
Es presta a exposicions.  
Aprenentatge: 
Resumir les idees bàsiques 
Il·lustrar i pintar 
Sessions: de 2 a 4 
 
etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


