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Ensenyar  a escriure a partir de la lectura de text os literaris 
 

Documentació per a l’alumnat 
 
 
El petit príncep, breu novel·la de l’autor francès Antoine de Saint-
Exupéry, és un text que presenta uns quants temes interessants, uns 
personatges originals i diferenciats entre si, una expressió directa, 
comprensible i, al mateix temps, un llenguatge ric. 
 
 
Seqüència: 
 
 
1. Lectura i comprensió 
 
2. Creació de personatges 
 
3. Redacció de l’argument 
 
4. Publicació 
 
 
 
 
Ens submergim en el text   
 
Lectura i comprensió esglaonades 
 
• lectura a l’aula del primer capítol, cadascú en veu baixa,  
• escolteu el professor o la professora llegint en veu alta del mateix 

capítol; un alumne continuarà la lectura iniciada procurant fer-la 
clara, matisada, atractiva, és a dir, amb tot l’art possible 

• seguiu el mateix procediment amb el segon capítol  
• arribats al capítol tercer, llegiu-lo en silenci i, tot seguit, feu-ho, de 

nou, en veu alta 
• tot seguit, que el grup estableixi un diàleg sobre l’inici de la novel·la 

i sobre tots dos protagonistes; preneu notes al quadern de lectura. 
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• continueu la lectura en veu alta fins al final de l’obra, però, si les 
circumstàncies ho aconsellen, cada alumne acabarà la lectura de la 
novel·la pel seu compte. 

• poseu en comú la resta de l’argument dins del grup (o feu-ho en 
grups de dos o tres); preneu notes al quadern de lectura  

 
Centrem l’estudi en la caracterització dels persona tges 
 
A la novel·la, trobem diferents formes de caracteritzar un personatge, 
que es poden fer correspondre amb un llenguatge indirecte i un de 
directe. 
 
a) Observeu els adjectius que l’autor fa correspondre als substantius i 

escriviu-los en columna i continueu fins a deu. Exemples:  
 
                                                           magnífic  dibuix 
                                                           selva verge  
                                                           … 
b) Deduïu la caracterització dels personatges a partir de com, dins del 

text, actuen i enraonen, de la seva manera d’actuar, com si fossin 
persones.  
Posem un exemple en relació al protagonista. Escolteu dir al petit 
príncep: 

 
-Si et plau, dibuixa’m un xai! (…) 
-No, no, no és pas un elefant dins d’una boa el que jo vull. Una boa és 
molt perillosa i un elefant fa massa nosa. Al meu país tot és molt petit. 
Jo necessito un xai. Dibuixa’m un xai. 
 
Després d’aquest diàleg, els lectors sabem que, a part de viure en un 
planeta menut, el petit príncep resulta original i insistent . L’autor de 
l’obra s’identifica amb el coprotagonista, un aviador. Aquest home volia 
ser dibuixant, però es va deixar influir per allò que li deia la gent gran 
sobre dibuixar. En aquest cas, els lectors deduïm unes 
característiques del personatge que poden variar en el matís. Així, 
l’aviador, identificat amb Saint-Exupéry, ens pot semblar conformista 
o, en un cert sentit,  covard. 
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Activitat 1:  
 
Creeu un personatge per mitjà d’adjectius utilitzant, en estil indirecte,  
la tècnica descriptiva de l’apartat a. 
 
Activitat 2:  
 
Escriviu unes frases en estil directe, les quals ens facin conèixer com 
és o com es mostra el personatge, seguint la tècnica de l’apartat b. 
Intercanvieu-les amb les escrites per un/a altre/a company i valoreu, 
cada un/a, si ens descriuen el personatge tal com el company 
pretenia.  
 
Activitat 3:  
 
Descriviu el personatge utilitzant totes dues tècniques descriptives 
(apartats a i b ). Feu la comprovació intercanviant el vostre treball amb 
el/la d’un/a altre/a company/a 
 
Activitat 4: 
 
Completeu el capítol descrivint un planeta i una situació nous per tal 
de fer correspondre un ambient al personatge que heu creat, i que, en 
conjunt, el resultat tingui similitud amb un capítol de la novel·la El petit 
príncep.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 


