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L’objectiu principal del material educatiu és 
ajudar tant alumnat com professorat a extreure 
el màxim possible de la representació teatral. 
 
El material ha estat dissenyat per ajudar els alumnes 
a entendre l’obra, millorar les habilitats auditives i 

aprendre nou vocabulari. 

Es tracta d’activitats que presenten els personatges 
i les trames narratives, de manera que permetran 
gaudir més de la representació.  Les peces d’àudio 
contenen totes les cançons interpretades durant l’obra.  

També hem dissenyat les  activitats prèvies a l’obra i 
un qüestionari posterior que servirà per avaluar  la 
capcitat de comprensió de l’alumnat. Tot el dossier busca 
imple mentar el vocabulari i la capacitat expressiva. 
 
Les activitats s’acompanyara d’una explicació i fitxes 

per a l’alumnat.

INTRODUCCIÓ
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L’objectiu general és estimular el desig d’aprendre a 
través de cançons i amb els fantàstics personatges i 
titelles del Xicotet Príncep. Però també perseguim: 
 
- Estimular el desig d’aprendre i jugar utilitzant l’anglès 
i el teatre com a vehicle de comunicació.
 
-Reconèixer i utilitzar el vocabulari de l’obra. 
   
-Escoltar i memoritzar algunes cançons senzilles . 
   
-Desenvolupar la creativitat, la imaginació i la fantasia 
com a eina d’aprenentatge.
 
-Aprendre vocabulari relacionat amb la història. 
 
- Promoure valors educatius com l’amistat, la cooperació 
i l’autoestima.

OBJECTIUS
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El narrador, pilot d’avió, s’estavella al desert del Sàhara. 
L’accident fa malbé el seu avió i li deixa sense aigua ni 
mejar. Mentre es preocupa per la situació, se li acosta el 
xicotet príncep, un nen  molt seriós, de cabells daurats, 
que demana al narrador que li dibuixi una ovella. 
 
Es fan amics, i el pilot descobreix que el xicotet príncep 
prové d’un planeta diminut, el qual ha estat vigilant 
amb molta cura, per tal que no hi cresqueren massa els 

baobabs. 

Un  dia,  una   rosa misteriosa  va  sorgir  al  planeta  i  el  
príncep se’n va enamorar. Però quan un dia va descobrir 
que la rosa li mentia, i que ja no podia confiar en ella. 

Malgrat una reconciliació d’última hora amb 
la rosa, el príncep es va proposar explorar 
altres planetes i curar la seva solitud. De 
manera que va iniciar un viatge per l’univers. 

Als  planetes  que  visita  coneix  un rei, un  borratxo, 
la  vanitat en persona, un home de negocis, un faroler 
i un geògraf. Tots habiten sols en cada planeta i estan 

massa consumits per les ocupacions escollides. 

Un comportament tan estrany diverteix i pertorba el 
nostre protagonista. Finalment, el xiotet príncep visita 
la Terra, però aterra al bell mig del desert, on no hi ha 

cap humà. 

SINOPSI
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En canvi, troba una serp que parla amb 
endevinalles i insinua que el seu verí letal pot 
retornar el xicotet príncep al cel si així ho desitja. 
 
El príncep es fa amic d’una guineu, que li ensenya 
que les coses importants de la vida només són visibles 
pel cor, que el seu temps allunyat de la rosa fa que 
la rosa siga més especial per a ell i que l’amor fa 
una persona responsable dels éssers que s’estima. . 

El vuitè dia del narrador al desert va marxar amb el 
xicotet príncep a buscar un pou. L’aigua alimenta els 
seus cors tant com els seus cossos, i els dos comparteixen 
un moment de felicitat ja que coincideixen que massa 

gent no veu el que és realment important a la vida.

El xicotet príncep, però, vol tornar amb la seua rosa, 
i comença a fer plans amb la serp per tornar al seu 
planeta. El narrador, finalment, és capaç d’arreglar el 
seu avió. Però llavors la serp mossega mortalment el 

príncep, que cau sense soroll a la sorra.

SINOPSI
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EL XICOTET PRÍNCEP

Un dels dos protagonistes 
de la història. Després 
d’abandonar el seu planeta 
natal i la seua estimada 
rosa, viatja per l’univers 
i acaba a la Terra. Sovint 
perplex pel comportament 
dels adults, el príncep 
simbolitza l’esperança, 
l’amor, la innocència i la 
visió de la infància que estan 
latents en tots nosaltres. 
Tot i que el príncep és 
sociable i coneix una sèrie 
de personatges mentre 
viatja, no deixa d’estimar i 
trobar a faltar la rosa del 

seu planeta natal.

EL NARRADOR

Un pilot solitari que, mentre està encallat al desert, 
es fa amic del xicotet príncep. Passen huit dies junts al 
desert abans que el petit príncep torni al seu planeta 
natal. Encara que ha perdut la seua il·lusió inicial per 
dibuixar, el narrador il·lustra la seua pròpia història. I, 
encara que ja és major, la seva visió del món s’assembla 

més a la d’un xiquet menut. 

PERSONATGES
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LA ROSA

Una flor coqueta que té 
problemes per expressar 
l’amor que sent pel 
príncep i, en conseqüència, 
l’allunya. Simultàniament 
vanitària i ingènua. Al 
llarg de la història, ocupa 
els pensaments i el cor del 

príncep. 

LA GUINEU

Tot i que la guineu demana 
al xicotet príncep que 
el dome, la guineu és, 
d’alguna manera, la més 
sabuda dels dos. En el 
secret que la guineu conta 
al petit príncep abans 
d’acomiadar-se resumeix 
tres lliçons importants: 
només el cor pot veure 
correctament; el temps 
del príncep lluny del seu 
planeta li ha fet apreciar 
més la seua rosa; i l’amor 
comporta responsabilitat.

PERSONATGES
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LA SERP

El primer personatge que coneix el príncep a la Terra i 
que, finalment, envia el príncep al cel en mossegar-lo. 
Un enigma constant. Parla amb endevinalles i evoca la 
serp de la Bíblia, que incita a l’expulsió d’Adam i Eva de 

l’Edèn en atraure’ls perquè mengen el fruit prohibit.

ELS BAOBABS

Els baobabs, arbres inofensius a la Terra, representen 
una gran amenaça per als planetes més menuts, com 
el del príncep, si no es controlen. Poden desfer planetes 
sencers, fer-los a trossos amb les seues arrels. Tot i que 
els baobabs no tenen opinions ni intencions malicioses, 
representen el greu perill que poden córrer persones 
massa gandules o indiferents per no vigilar el món que 

els envolta.

PERSONATGES

LA VANITAT

L’únic resident del segon planeta que visita el xicotet 
príncep. La vanidosa està sola i anhela l’admiració de 
tots els que hi passen. No obstant això, només amb la 
soledat s’assegura de ser la  més rica i més bonica del 

seu planeta.

EL BORRATXO

L’únic resident del segon planeta que visita el xicotet 
príncep. La vanidosa està sola i anhela l’admiració de 
tots els que hi passen. No obstant això, només amb la 
soledat s’assegura de ser la  més rica i més bonica del 

seu planeta.
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EL REI 
Al primer planeta que 
visita el príncep, es 
troba amb un rei que 
diu governar l’univers 
sencer. Però el poder del 
rei és nul, ja que es limita 
a ordenar a la gent que 
facen allò que haurien fet 

de totes maneres.

PERSONATGES

THE LAMPLIGHTER 

The fifth and most complex figure the prince encounters 
before landing on Earth. At first, the lamplighter 
appears to be yet another ridiculous character with 
no real purpose, but his selfless devotion to his orders 
earns him the little prince’s admiration. Of all the adults 
the little prince encounters before reaching Earth, the 
lamplighter is the only one the prince thinks he could 

befriend.
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L’HOME DE NEGOCIS

Una caricatura del que són els adults. Massa ocupat fins 
i tot per saludar el seu visitant, l’empresari és propietari 
de totes les estrelles. La seua única missió és continuar 

controlant les estrelles.

PERSONATGES

EL GEÒGRAF

El sisè i últim personatge que es troba amb el xicotet 
príncep abans d’arribar a la Terra. Tot i que sembla que 
el geògraf és ben llegit, es nega a conèixer el seu propi 
planeta. Al·lega que és una feina per a exploradors. Els 
seus comentaris sobre la naturalesa efímera de les flors 
revelen al príncep que la seua pròpia flor no durarà per 

sempre.

L’ASTRÒNOM

El primer humà que va descobrir 
la llar del príncep, l’asteroide 
B-612. Quan l’astrònom presenta 
per primera vegada el seu 
descobriment, ningú se’l creu a 
causa de la seua roba casual. 
Anys després, fa la mateixa 
presentació amb roba elegant, 
i el descobriment és ben rebut. 
El tractament que la comunitat 
científica fa de l’astrònom revela 
que la ignorància existeix, i que 
va acompanyada de prejudicis.
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PINTA, ACOLOREIX I RETALLA

ACTIVITAT 1 
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ACTIVITAT 1
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ACTIVITY 2 
Conecta els punts
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ACTIVITY 3 
Escriu les parts del cos de l’elefant en 
els rectangles 

ull

cos

orella

cama

ullal

cua

trompa

peu
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Sopa de lletres

Memòria
Volcà
Muntanya
Lectura
Biblioteca
Estrella
Planeta
Rosa
Nit
Carta
Fanal

ACTIVITAT 5
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ACTIVITAT 5 - RESPOSTES
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VOCABULARI

A aventurer, aviador, astrònom, arrels
B baobab, beure, brollar
C circ, colors, cabells
D desobeïr, desert, diners, domador
E elefant, enorme, explorar, estrelles, espai
F  flor, faroler
G geògraf, gran, gros
H barret, històries, horitzó, herbes
J jungla, jove, jo
K kilòmetres
L Llibre, literatura, lluna, lluny
M memòria, muntanya, monarca, mar 
N nit, només, nas, nàixer
O Oceans, ocells, obeir
P pilot, planeta, present, pou, pregunta
Q qui, que, quatre
R rosa, rabosa, rei, ruixar
S son, sorra, sol, segle
T  telescopi, tresor, taula
U ulleres, ullals, útil
V vana, volcans, vent, viatge
X xai, ximple, xicotet, xiquet
Z zumbit
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