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El petit príncep  de Saint-Exupéry : la creació de personatges 

literaris 
 

 
 
 
Objectius 
 

• A partir d’una lectura, que permet nivells diferents d’aprofundiment, escriure  
una escena amb un nou personatge seguint el model d’Antoine de Saint-
Exupéry a El petit príncep . 

• Reunir els capítols creats pels alumnes en un volum, diari mural o blog de 
centre 

• Iniciar (o aprofundir) el tema de la creació literària i les seves eines 
 
Descripció de la proposta 
  
La novel·la ha estat triada perquè constitueix un motor de reflexió sobre temes com 
l’amistat, els oficis o  la mort, entre altres. La lectura i la comprensió ocuparan el primer 
pas; els trets que configuren l’estil, el segon. L’últim estadi d’aprenentatge l’ocupa 
l’escriptura de creació i, en especial, com es caracteritzen els personatges. 
 
Aspectes didàctics i  metodològics 
 
En la tasca oral, i després d’una lectura individual en silenci, destaquem la importància 
de la lectura en veu alta. Cal que la iniciï l’ensenyant, que marqui la diferència entre 
veu narrativa i veu dels personatges, en definitiva: que es converteixi en model de 
pronúncia clara i atractiva per als estudiants, els quals la continuaran.  
Per llegir la novel·la a l’aula cal un mínim de tres sessions. Creiem que una taula 
d’indicadors seria un mètode adequat per avaluar la lectura dels alumnes. 
És recomanable formar grups per aprofundir la comprensió del text. Pot ser útil per 
buscar mots al diccionari i, en especial, per dialogar sobre allò que el text suggereix en 
cada moment. El quadern de lectura constitueix un element excel·lent per valorar el 
progrès dels alumnes en aquest apartat.  
Hi ha possibilitats variades d’avaluar l’escriptura, la guia amb indicadors, el diari de 
classe i altres. 
 
Recursos emprats 
 
Des de la celebració dels 70 anys de la novel·la El petit príncep  el 2013, hi ha molts 
enllaços a aportar. Les mirades variades sobre la novel·la proporcionen, a més dels 
recursos tradicionals, la possibilitat d’accedir a l’obra mitjançant la lectura, fer-ho a 
través de representacions teatrals, cinema, una cantata, jocs, titelles etc  
http://www.lepetitprince.com/70ans/ 
  
 
 
 



                                                                                                           

2/2  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca  

  

Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Fonamentalment, les activitats proposades a partir de l’obra fan referència a les 
competències bàsiques de l’àmbit lingüístic: la 2, de comprensió lectora, la 4, la 5 i la 
6, de l’expressió escrita. També, i de forma més definida, la que fa referència a la 
competència literària fins arribar a la més completa: la 12, la qual contempla l’activitat 
literària creativa per expressar realitats, ficcions i sentiments. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
S’adreça als alumnes de la segona etapa d’ESO, encara que en la documentació per 
al professorat hi ha idees i propostes abundants, entre les quals, algunes que poden 
adequar-se als alumnes de la primera etapa d’ESO, com, d’altres, que serien  
assumibles per part d’alumnes de Batxillerat. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
 
La novel·la El petit príncep enllaça ben directament amb les ciències naturals; també, 
amb  el pensament filosòfic o espiritual i presenta unes notables possibilitats per 
inspirar la creació plàstica. A més, suposa un motiu de primer ordre per coordinar 
activitats amb l’àrea de llengües estrangeres, en concret, amb la de l’autor, la 
francesa. 
 
 
Documents adjunts 
 

 
• Material per al professorat: El món divers i ampli de El petit príncep i les seves 

connexions 
 
• Material de treball per a l’alumnat: El petit príncep , uns personatges originals i 

suggerents 
 
 
 
 
Autoria 
 
L’autora de la proposta és Maria Barbal, en comissió de serveis el curs 2013-2014  al 
Departament d’Ensenyament. 
 
 

 
 
 
 
 


