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Aquí tens el guió del treball d'EL PETIT PRÍNCEP.
Abans de fer el treball, llegeix bé les preguntes que et demanen, així mentre llegeixes
et podràs fixar i apuntar tot el que necessites per contestar les preguntes.
El treball sobre el llibre ha de complir les següents NORMES:
- El treball tendrà una PORTADA en la qual hi haurà el TÍTOL i AUTOR del llibre,
juntament amb el teu NOM, LLINATGES i CURS i un DIBUIX que representi alguna part
del llibre.
- S'HAN DE COPIAR ELS ENUNCIATS DE LES PREGUNTES I CONTESTAR-LES
TOTES.
- Algunes preguntes van acompanyades de dibuixos, els hauràs de copiar o fer un
dibuix que t'inspiri el capítol, a més dels dibuixos que et demanin a les preguntes.
- S'escriurà amb BONA LLETRA i SENSE CAP FALTA D'ORTOGRAFIA. Repassa-ho
abans d'entregar-ho (demana el teu mestre o familiars que ho revisin).

EL TREBALL CONSTRA DE QUATRE PARTS:
- PREGUNTES QUE HAURÀS DE CONTESTAR PER ESCRIT ABANS DE
COMENÇAR A LLEGIR EL LLIBRE.
- PREGUNTES MENTRES LLEGEIXES EL LLIBRE.
- PREGUNTA FINAL,
- I OPINIÓ PERSONAL.

MOLT IMPORTANT, RECORDAU QUE AQUEST TREBALL S'HA
D'ENTREGAR DILLUNS

DIA 9 DE MAIG!

PREGUNTES A CONTESTAR

PREGUNTES QUE HAURÀS DE CONTESTAR PER ESCRIT ABANS DE COMENÇAR
A LLEGIR EL LLIBRE.

- Qui és l'autor del llibre "El petit príncep"? Escriu una breu biografia. Cerca
informació a la biblioteca i a Internet.
- Qui va fer les illustracions?
- A qui el va dedicar?

PREGUNTES MENTRES LLEGEIXES EL LLIBRE

Capítol 1
Quin és el missatge del primer capítol?

Capítol 2
Per què creus que al Petit Príncep li va agradar el be que li va pintar el protagonista? Com
te l'imagines tu? Fes un dibuix.
Capítol 3
En aquest capítol el narrador coneix algunes coses dels orígens del Petit Príncep. Descriu
en 4 o 5 frases d'on ve el Petit Príncep i com es casa seva.

Capítol 4
El protagonista diu que creu conèixer l'asteroide d'on prové el Petit Príncep. Per què no
van creure l'astrònom que en va parlar el primer cop? Per què el van creure més tard?
Creus que coses semblants passen a la vida real? Posa'n algun exemple.

Capítol 5
Què preocupa al Petit Príncep? Per què? Però l'aviador sembla que no l'escolta. Quina
frase del Petit Príncep el fa canviar d'actitud?

Capítol 6
El petit príncep se sent malenconiós. Sembla que enyora les postes de sol. Què tenen
d'especial les postes de sol del seu planeta? Quant temps necessites tu per veure les
postes de sol que va veure el petit príncep en un dia?

Capítols 7 i 8
Com era la flor del petit príncep? Al final del capítol el petit príncep diu que va marxar del
seu planeta. Per què creus que ho va fer? Dibuixa la rosa del petit príncep.

Capítol 9
Què va fer el petit príncep abans de marxar del planeta? Quina va ser la reacció de la
seva flor?

Capítol 10
El Petit Príncep comença el seu viatge. El primer asteroide que visita és el 325. Qui hi
viu? Com és aquest personatge? Què en pensa el Petit Príncep? Dibuixa aquest
personatge.
Capítol 11
Qui vivia a l'asteroide 326? Com era aquest personatge? Coneixes persones així? A quina
conclusió arriba el Petit Príncep quan marxa?

Capítol 12
La tercera visita va ser molt curta. Amb qui es va trobar? Com va succeir? Què li va fer
pensar novament?
Capítol 13
Quin personatge troba al quart planeta que visita? Com és? Coneixes persones així? Què
els recomanaries?

Capítols 14 i 15
En aquest planeta viu un geògraf. En què consisteix la seva feina? Per què el pot ajudar el
Petit Príncep? El Petit Príncep li parla del seu planeta i de la seva flor. Descobreix que la
seva flor és "efímera". Què vol dir aquesta paraula? Quina és la seva reacció? On li
recomana anar el geògraf?

Capítol 16
Quin és el setè planeta que visita el Petit Príncep? En aquest capítol ens dóna una sèrie
de dades per explicar que és molt gran. En recordes cap? Escriu-les.

Capítol 17
Què li va estranyar al Petit Príncep quan va arribar a la Terra? Quin va ser el primer ésser
viu que va trobar? De què parlaven?

Capítol 18
Com és aquesta flor? S'assembla a la seva flor? De què parlen?

Capítol 19
On va el Petit Príncep? Quin fenòmen acústic produeix? Llavors què pensa el Petit
Príncep dels homes d'aquest planeta?

Capítol 20
El Petit Príncep arriba a un jardí ple de roses iguals que la seva. Quins sentiments li
provoca? I com pensa que se sentiria la seva rosa?

Capítol 21
En aquest capítol apareix el personatge que a mi m'és m'agrada: la guineu. Amb ella el
Petit Príncep entén què significa l'amistat. Explica'ns què vol dir "domesticar" segons la
guineu. Què creus que va aprendre el Petit Príncep i quin és el gran secret que li explica
la guineu.

Capítol 22
Amb qui es troba en aquesta ocasió el Petit Príncep? Quin és el missatge d'aquest breu
capítol?
Capítol 23
En aquest breu capítol el Petit Príncep es troba amb un nou personatge. Qui és i de què
parlen?
Capítols 24 i 25
L'aviador i el Petit Príncep beuen aigua del pou. Aquella aigua era molt més que un
aliment. Per què? El Petit Príncep li reclama una promesa. Quina?

Capítol 26
L'aviador torna al lloc on és el petit príncep i sent una conversa. Amb qui parla? Què
diuen? Com pensa marxar el petit príncep cap al seu planeta?Què li diu l'aviador? A què

es refereix l'autor quan diu que "hi ha un llampec groc al seu turmell"?

Capítol 27:
Com descriuries el final del llibre? Expressa-ho amb un dibuix o una fotografia.

PREGUNTA FINAL.
Què vol dir que tot el que és essencial és invisible als ulls?
OPINIÓ PERSONAL.

Expressa en diverses línies la teva opinió sobre el que has llegit: si t'ha agradat o no, i per
què; personatges que per a tu són simpàtics o antipàtics; situacions que t'han semblat
gracioses, divertides, interessants, avorrides, curioses, etc; capítols o parts del llibre més
o menys interessants, etc.

