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1. INTRODUCCIÓ 

 

Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa és una proposta teatral infantil 

elaborada a partir del conte homònim escrit per Raquel Díaz Reguera, publicat en 

castellà per l’editorial Thule el desembre de 2010. El conte va ser també traduït i 

publicat en català per Thule simultàniament a la versió castellana. El guió de l’obra 

de teatre ha estat elaborat per Raquel Díaz Reguera i Paco Mir. 

 

La trama essencial del conte i, és clar, també de la peça teatral corresponent, gira al 

voltant dels rols assignats culturalment a les persones en funció del gènere. Nens i 

nenes, nois i noies, homes i dones, sovint són associats encara avui dia els uns i les 

altres a papers familiars, socials, laborals i, en definitiva, culturals, clarament 

diferenciats  per raons de gènere. A través de la història d’una “princesa rosa” que 

no es conforma amb el paper que li tenen reservat, es posen en evidència les 

limitacions i renúncies que comporta per a una nena, per més que sigui princesa,  

sotmetre’s al disseny “rosa” establert en el seu regne.  

 

Ens consta que el conte originari d’aquesta obra de teatre ha tingut molt bona 

acollida entre el col·lectiu de mestres, que hi ha vist un instrument excel·lent per a 

promoure una actitud crítica i un pensament obert davant la reproducció cultural 

d’unes diferències que, per motius de sexe, segreguen homes i dones, nens i nenes, 

i perpetuen el paper secundari, submís i dependent de les dones respecte a 

l’estament masculí.  L’obra de teatre que ara us presentem és també, més enllà del 

caràcter lúdic i festiu inherent a les representacions teatrals, un vehicle per a la 

transmissió de valors o, potser, si es mira des de l’altre costat, un mitjà eficient per 

al qüestionament d’aquelles actituds, principis i valors que no estan en 

consonància amb la formulació de la igualtat entre dona i home, una igualtat que es 

proclama de forma explícita en la Declaració dels Drets Humans aprovada l’any 

1948 per les Nacions Unides, així com també la igualtat entre nens i nenes és 

recollida en la Declaració dels Drets dels Infants, aprovada pel mateix organisme 

l’any 1959. Ja sabem, però, que no sempre el que s’escriu i s’aprova col·lectivament 
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té una traducció immediata en la realitat social. Potser per això, parlant de la 

igualtat de gènere (o la desigualtat), ens calen altaveus que reforcin allò que 

sembla admès universalment (almenys en els països desenvolupats) però que no 

es materialitza de la forma genèrica i absoluta desitjada en la nostra vida 

quotidiana. 

 

Aquesta guia didàctica vol ajudar a esprémer les possibilitats que el teatre ofereix 

com a eina educativa. Si el teatre és, en essència, art i cultura, és també —pel fet de 

ser el que és— educació.  Portar els alumnes al teatre des de ben petits és 

possiblement sembrar entre ells i elles la capacitat de reflexió i anàlisi, la 

sensibilitat artística. Ens agradaria que la guia que ara us presentem fos un bon 

instrument per a treure el màxim profit de l’assistència del vostre alumnat a la 

representació de Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Aquest és, si més 

no, el nostre desig i el nostre propòsit. 

 

 

2. INDICACIONS DIDÀCTIQUES PER ALS MESTRES 

 

L’obra de teatre de què parlem es dirigeix als infants del segon cicle de l’Educació 

Infantil (3-6 anys d’edat) i els de 1r i 2n cicle de l’Educació Primària (6-10 anys 

d’edat).  El ventall d’edats dels receptors potencials és, com veieu, ampli i ambiciós.  

Les diferències maduratives entre els dos extrems d’aquest ventall d’edats són 

òbviament molt marcades. El fet que una mateixa obra pugui arribar de forma 

profitosa a uns i a altres s’explica pels diversos nivells de lectura i interpretació 

que l’obra ofereix, en el marc del que és, lògicament, una obra de teatre infantil.   

Així i tot, a l’hora de fer propostes didàctiques al voltant de l’obra, ens ha semblat 

pertinent agrupar-les d’acord amb dos nivells de treball, tal com expliquem a 

continuació. Unes estan pensades per a l’Educació Infantil, i altres, per a l’Educació 

Primària. En qualsevol cas, però, cada mestre/a té l’última paraula sobre què farà 

servir i què no de les diverses propostes que presentem; només faltaria! 

 

Els indicadors gràfics EI i EP  

Ens hem servit d’un indicador gràfic per a marcar les activitats pensades per a 

Educació Infantil —  EI  — i d’un altre indicador per a les dirigides a Educació 
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Primària — EP  —. En alguns casos, afegim a l’indicador EP un indicador 

complementari per a assenyalar que una proposta en concret és més idònia per a 

Cicle Inicial EP CI o bé per a Cicle Mitjà EP CM. Si trobeu les dues icones EI EP en 

una mateixa activitat vol dir que allò que es proposa és vàlid per a ambdues etapes 

perquè permet nivells de realització prou diferenciats.  

 

Un altre indicador gràfic:  G 

Hem marcat amb una G al marge esquerre aquelles propostes de treball pensades 

per a ser desenvolupades en grup, ja sigui un grup de treball reduït —4 o 5 

persones— o bé en l’àmbit del grup classe.  

 

Abans i després de l’obra 

 

El fet de portar els alumnes al teatre ja té un valor pedagògic. Estimular la reflexió 

—el pensament— i activar les emocions, l’empatia, és, sens dubte, contribuir al 

desenvolupament harmònic de la personalitat del nostre alumnat. Des d’una 

perspectiva didàctica, anar al teatre pot tenir, a més, un abans i un després.  La guia 

didàctica tracta justament de “l’abans i del després” de l’obra de teatre. La guia 

aporta recursos de treball anteriors a l’assistència al teatre i recursos per al treball 

posterior. Uns i altres han de permetre esprémer adequadament les bondats 

educatives intrínseques al fet teatral. 

 

 

Les propostes de treball prèvies a la funció de teatre 

 

L’objectiu central d’aquestes activitats prèvies ha de ser bàsicament aconseguir 

una predisposició favorable de l’alumnat a l’assistència al teatre, així com el treball 

d’algunes claus que permetin a nens i nenes entendre i interpretar amb més 

qualitat el missatge teatral. Tot plegat fet amb mesura per no penalitzar l’obra amb 

una càrrega d’activitats de caire escolar que vagin en detriment del gust pel teatre. 

Voldríem que el que us proposem com a activitats prèvies a la funció teatral 

reforcés el caràcter atractiu que ha de tenir entre l’alumnat el fet de fer una sortida 

al teatre. Sens dubte, vosaltres, els ensenyants, sabreu fer l’ús més adient dels 
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nostres suggeriments didàctics per tal d’incentivar el gust de l’alumnat com a 

espectadors teatrals. Si aconseguiu que els vostres nens i nenes s’asseguin a les 

butaques de la sala amb il·lusió i actitud expectativa, haurem materialitzat el 

nostre primer propòsit. 

 

 

Les propostes de treball posteriors a la funció de teatre 

 

No voldríem que les activitats que es poden fer un cop s’ha vist l’obra de teatre 

espatllessin el bon gust que creiem que els nens i nenes s’enduraran de la 

representació teatral. Fem propostes de treball sobre l’obra, sí, però mirem de fer-

les amb una intencionalitat motivadora, amb l’afany d’incidir sobre allò que ha 

pogut interessar clarament l’alumnat, sobre aquells aspectes que els interpel·len, 

tot i que fent-ho explotem els recursos propis de l’entorn educatiu. Que les 

activitats que proposem per després de la funció no provoquin en cap cas la 

pèrdua de gust pel teatre; al contrari, que serveixin, si pot ser, per fer-los venir 

ganes de repetir, per fer planter d’espectadors de teatre.  

 

Quant a la configuració d’aquestes activitats, veureu que n’hi ha unes d’inicials 

pensades per garantir i potenciar la comprensió literal de l’obra, és a dir, perquè 

ens entenguem, per saber “qui és qui”, “qui fa què”. La resta d’activitats proposades 

volen esprémer la capacitat d’interpretació del “missatge teatral” en el context de 

l’aprenentatge escolar. En aquest sentit, aquestes activitats tenen bàsicament cinc 

finalitats: 

 

 Explotar didàcticament els elements que ens ofereix la visió de l’obra i 

associar-la, per tant, al treball d’actituds i valors propis de l’entorn 

d’ensenyament. 

 Afavorir la interpel·lació personal. Allò que passa a l’obra, la història que 

s’hi explica,  no és una qüestió aliena a la vida de l’alumne. 

 Sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere. Transmetre, en la mesura 

que sigui comprensible a cada franja d’edat, la importància de créixer i 

viure en igualtat sense discriminacions de caràcter sexista. 
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 Estimular el pensament crític, la reflexió compartida i el debat en el grup 

classe, és a dir, una actitud de reflexió i diàleg que promogui la capacitat 

d’anàlisi i de comprensió de la realitat, i de comunicació de les pròpies 

idees. 

 Esprémer favorablement el gust hipotèticament obtingut per cada alumne 

en la seva assistència a la representació teatral.  

 

Afegiu-hi, és clar, el que calgui. Feu de la guia un vestit a mida de les vostres 

necessitats educatives, de les necessitats educatives del vostre alumnat. Esperem, 

això sí, que la guia respongui realment a la seva raó de ser i us sigui, per tant, útil i 

pràctica. 

 

3. PROPOSTES DE TREBALL PRÈVIES A LA FUNCIÓ DE TEATRE 

 

 3.1. L’ORIGEN DE L’OBRA 

 El conte de Raquel Díaz Reguera 

El conte de Raquel Díaz Reguera té una clara intencionalitat moralitzadora, no amb 

un sentit alliçonador i impositiu, però sí amb la voluntat de fer pensar, d’exposar 

situacions que inciten, si més no, al dubte. La Carlota, la protagonista, és una 

princesa rebel que no accepta la planificació imposada d’un futur personal que ella 

viu clarament com una limitació. D’aquí la rebel·lia insistent però pacífica i 

dialogant. El mateix títol és ja una declaració d’intencions o de principis. No es 

pretén fer trampa, no es vol “colar” cap gol al lector, perquè des de la primera línia 

es posa en evidència el descontentament de la Carlota i el seu afany per assolir els 

seus somnis. El que pot tenir de moralitzant el conte no és tan sols el rebuig a 

assumir un rol sexista per part de la princesa protagonista sinó també la manera 

d’aconseguir-ho, que és pacífica i dialogant. Les armes de la Carlota són la seva 

capacitat de convicció, els seus arguments, les seves evidències. Les rutines 

irreflexives, l’encarcarament, les tradicions sense sentit, són, per contra, la debilitat 

de les posicions que la Carlota ha de combatre. 

 

Sinopsi del conte 

 

La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses... La Carlota té un vestit 

rosa, una habitació rosa, una vida feliç de color de rosa... I així i tot, la Carlota 

s’avorreix i es fa preguntes; ella somia a caçar dracs, cercar aventures, volar en 
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globus, navegar sobre un dofí... La Carlota vol viatjar, jugar, córrer i saltar, i portar 

vestits vermells, verds o violetes. Però res de tot això és possible, li diu afectuosa la 

mare, la reina, perquè les princeses són com les roses, unes flors fràgils amb uns 

pètals que no poden resistir ni una alenada de vent. La Carlota replica a la mare, 

educadament, que ella no és cap flor, que ella és una nena. Té raó, pensa la mare. I 

també ho veu el rei, el pare. I fins i tot la fada padrina i els consellers del rei. Per 

això, decideixen convocar a palau totes les princeses, i tots els reis i reines, i tots els 

prínceps blaus, i tots els consellers reials, i totes les fades del món. I les princeses, 

totes, estan d’acord que no volen ser princeses, perquè volen viatjar, jugar, córrer, 

saltar, i anar vestides de vermell, verd o violeta; i, a més, que tothom ho tingui ben 

clar: les princeses no són flors, són nenes. La fada més vella i més sàvia de totes, els 

dóna la raó. Tothom aplaudeix les paraules de la fada, tret d’un príncep blau que no 

sap quin serà a partir d’ara el seu paper. La fada vella i sàvia té la solució: a partir 

d’ara els prínceps blaus podran vestir–se també de color rosa. I les princesetes 

deixen així de ser princeses i comencen a viatjar, jugar, saltar, córrer, i, no cal dir-

ho, van vestides de vermell, de verd, de violeta i de tots els colors de l’arc de Sant 

Martí. 
 

  

  Activitats d’aprenentatge 

 

1. Aconseguiu un exemplar del conte Hi ha res més avorrit que ser una princesa 

rosa? i llegiu-lo als vostres alumnes en veu alta. No cal dir que anirà bé que 

la lectura sigui dramatitzada, alternant el timbre de la veu segons el 

personatge que intervé i donant-li una entonació adequada suficientment 

marcada. 

 

2. Els infants dibuixaran i pintaran cada un una princesa lliurement. Quan 

hagin acabat el dibuix pensaran un nom per a la seva princesa i l’escriuran 

amb lletres també ben acolorides. Podem penjar tots els dibuixos al suro i 

fer una exposició de princeses. 

 

3. Feu un recompte dels colors amb què els infants han pintat els vestits de les 

princeses. Podeu muntar un senzill gràfic simbòlic per recollir el resultat del 

recompte: enganxeu sobre un mural el dibuixet d’una princesa “blava” i al 

costat el nombre de princeses blaves que han dibuixat els nens i nenes; el 

EI 

EP 
G 

EI 
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mateix, a continuació, amb cadascun dels altres colors que apareixen als 

dibuixos fets. 

 
4. Pintem tots els colors que coneguem i n’escrivim el nom al costat de cada 

un. Per exemple: 

 
                                             VERMELL 

 

 

 
5. Feu que els vostres alumnes expliquin en veu alta què és per a ells i elles 

una “princesa rosa”.  

 
6. Demaneu-los què en pensen del fet que es digui que les princeses són 

delicades com una flor, com els pètals d’una rosa. Demaneu-los si saben 

també què és un pètal i que mirin d’explicar-ho en veu alta.  

7. Porteu un parell de roses a l’aula, una de vermella i l’altra de color rosa, i 

poseu-les a la vista de tothom amb un got o un gerret d’aigua. 

Comptabilitzeu els dies que les roses es mantenen ufanoses. Quan les roses 

es comencin a marcir, arrenqueu-ne els pètals, doneu-ne un a cada alumne i 

que el desin entre les pàgines d’una llibreta o d’un llibre. Feu-los notar com 

al llarg del dies el pètal queda planxat i conserva una tonalitat i un tacte 

molt agradables. 

8. La paraula rosa té dos significats: és una flor i és un color. Que els alumnes 

facin servir la paraula “rosa” amb els dos significats de forma alternada. Que 

inventin frases que incloguin la paraula fent ús dels seus dos significats. 

9. Doneu a conèixer als vostres alumnes aquestes frases fetes i que relacionin 

cada frase amb el seu significat: 

 

 

 

 

 

 

 

EP G 

EP CM 

Estar sobre un llit de roses. 

 

Ser fresc com una rosa. 

 

No hi ha roses sense espines. 

 

Tenir una rosa a cada galta. 

 

Veure el món de color de rosa. 

 

 Ser ingenu, molt optimista, 

poc realista. 

 Estar en una situació molt 

agradable. 

 Tenir un aspecte sa, jove. 

 No hi ha plaer o felicitat que 

no porti a la vegada alguna 

pena o infelicitat. 

 Tenir les galtes vermelles, 

enceses. 
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10. Expliqueu coses divertides que feu. Expliqueu coses avorrides que no us 

agrada fer. 

 

 3.2. LES PRINCESES DELS CONTES EN ELS CONTES DE PRINCESES 

              Les princeses de conte més famoses 

De contes de princeses n’hi ha tants com vulgueu. Només cal donar una ullada als 

contes tradicionals per adonar-se que el personatge de la princesa, sovint víctima 

de les maldats d’algun altre personatge, és un element literari força recurrent, fins 

al punt que, tot i que no hi ha formalment establerta una categoria que agrupi 

aquests relats, no resulta difícil confeccionar una llista de títols molt coneguts amb 

una princesa com a personatge rellevant. La llista s’allargaria una cosa de no dir si 

hi afegíssim totes les creacions modernes que tenen com a centre el personatge 

d’una princesa. 

En els contes tradicionals, la princesa sol respondre a un estereotip: es tracta d’una 

joveneta de gran atractiu físic, molt delicada, desvalguda, d’actitud passiva o sense 

gaire iniciativa, víctima d’alguna desgràcia i que té com a il·lusió màxima a la vida 

que algun “príncep blau” se n’enamori i la rescati del perill que està patint. 

L’assignació tradicional de rols masculí i femení té en aquests relats un caràcter 

marcadament sexista. El “príncep blau” és un jove atractiu, enèrgic, actiu, valent, 

amb iniciativa; la “princesa rosa” és feble i submisa. 

 

Aquí teniu una llista de contes tradicionals populars molt coneguts amb una 

princesa com a personatge rellevant. 

La princesa i el pèsol 

La princesa de la sal 

El nan belluguet 

La Ventafocs 

La bella dorment 

EP G 
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La Blancaneu 

La llegenda de Sant Jordi 

Les tres taronges de la vida 

 

  La princesa de la llegenda de Sant Jordi 

La princesa salvada pel cavaller Sant Jordi és, sens dubte, una de les princeses més 

famoses de l’imaginari dels nostres infants. A més, cada any té presència i 

protagonisme al voltant de la festa del llibre i dels enamorats. La seva fama té, per 

tant, entre nosaltres una gran permanència. Si hem fet menció a part d’aquesta 

princesa i del relat on apareix és justament per les possibilitats que permet a l’hora 

d’analitzar el paper del cavaller i el de la princesa,  de l’home i la dona. Sense afany 

de contradir o transgredir la tradició, és bo poder situar els personatges en una 

època llunyana i fer el contrast amb allò que avui dia seria apropiat des del punt de 

vista de la igualtat de gènere. 

 

   Activitats d’aprenentatge 

11.  Oferiu als infants tres “princeses populars”, per exemple, la Blancaneu, la 

Ventafocs i la Bella Dorment. Si cal, podeu treballar prèviament la lectura o 

explicació dels tres contes. Fotocopieu la imatge de cada princesa —

obtinguda d’un llibre il·lustrat— i enganxeu-les cada una sobre un full o una 

tira de paper llarga. Cada infant fa un dibuix de la princesa que més li 

agrada, n’escriu el nom i el penja a la tira de paper corresponent. 

Feu el recompte. Quina és la princesa preferida de més nens i nenes? 

12. Establiu un petit col·loqui sobre les tres princeses triades. Quina és la més 

valenta? Quina és la més desgraciada, la que pateix més? Quin és el 

personatge més dolent dels tres contes? Què faries tu si et passés el que li 

passa a la princesa? Quin personatge del conte t’agradaria ser? 

13. Expliqueu el conte “La princesa i el pèsol”. Que cada alumne escrigui 

algunes raons que, de vegades, han fet que hagi dormit malament. 

14. Expliquem la llegenda de Sant Jordi canviant el paper dels personatges: en 

comptes d’una princesa hi ha un príncep a punt de ser devorat per un drac, i 

al lloc de Sant Jordi hi ha una guerrera valenta que desafia i venç el drac.  Es 

tracta que els alumnes reelaborin la història. Podeu proposar que 

l’escriguin o que l’expliquin de viva veu. 

EI 

EI G 

EP 
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3.3. L’ADAPTACIÓ TEATRAL DE HI HA RES MÉS AVORRIT QUE SER UNA 

PRINCESA ROSA? 

 El text teatral i la posada en escena 

El text teatral, el que diuen les actrius que surten a l’escenari, no és exactament el 

mateix que podem llegir a les pàgines del conte que coneixeu i que porta per títol 

Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? Les actrius del teatre expliquen, 

això sí, la mateixa història del conte, però ho fan d’una manera diferent.  Això passa 

força vegades quan una obra de teatre és l’explicació d’una història que té forma de 

conte o de novel·la. Al teatre, els personatges prenen vida, són de carn i ossos, es 

mouen, parlen també amb els gestos, amb el moviment o la posició del cos. És per 

això que moltes de les coses que estan escrites en un conte no són “dites” en 

paraules quan es fa la representació teatral del conte, perquè els personatges que 

surten a l’escenari ens mostren aquestes “coses no dites” a través del que ells —els 

personatges— fan davant dels espectadors. 

A les obres de teatre, a més, hi ha llums que van il·luminant de forma diferent 

l’escenari segons convé a cada moment. I també música o efectes sonors, que ens 

ajuden a trobar l’ambient –de por, d’aventura, de misteri, d’alegria, d’enuig, de 

sorpresa...—. 

Al llibre que heu llegit surten molts personatges: la Carlota, la reina, el rei, la fada, 

els consellers... A l’obra de teatre encara en surten més. I també hi sortiu vosaltres, 

el públic, una bona colla de nens i nenes que com les actrius sereu allà, a tocar dels 

personatges de carn i ossos que es mouen per dalt de l’escenari. Això sí, ja us 

adonareu que tots els personatges que surten, i en són una bona pila, són 

representats per una parella d’actrius. Dues persones, només dues, que es canvien 

contínuament de vestit i d’aparença, fan tots els personatges. No ens direu que això 

no té mèrit! És la màgia del teatre, és el truc o la fórmula fantàstica que sovint té el 

teatre per a explicar igualment però d’una altra manera les històries que podem 

llegir en un llibre. 
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Activitats d’aprenentatge 

15.  Feu la llista de tots els personatges que surten al conte que heu llegit. 

Podeu fer un dibuix de cada un, escriure-hi a sota el nom i penjar-los tots, 

un al costat de l’altre, sota un rètol ben gros que digui: Hi ha res més 

avorrit que ser una princesa rosa?           

 

16.  Fem una mica de teatre. Qui vol ser la Carlota?, qui vol ser la reina?, qui vol 

ser el rei?, qui vol ser la fada?... En parelles o en grups petits, representeu 

algun fragment del conte. Repartiu-vos els papers i apreneu-vos bé què diu 

cada personatge. Algú de vosaltres pot fer també de narrador, és a dir, de 

persona que explica què fan els personatges quan no parlen ells 

directament. 

 
Aquí teniu algun fragment extret del conte a tall d’exemple, per si us serveix 

de model: 

(1r fragment) 

—Per què estàs tan seriosa, Carlota? 
 
—Mare, jo no vull ser una princesa rosa, 
jo vull viatjar, jugar, córrer i saltar 
i vull anar vestida de vermell, 
de verd o de violeta... 
 
—Filla meva, les princeses són molt delicades i no poden sortir de palau 
perquè es posarien malaltes, no poden córrer i saltar, perquè farien malbé 
els seus preciosos vestits de seda. 
 
Les princeses són com les roses: 
flors fràgils els pètals de les quals no resistirien ni un buf de vent. 
 
—Però mare, jo no sóc una flor, sóc una nena. 
 

—Doncs és veritat. 

 

(2n fragment) 

(Carlota)—Consellers reals, jo no vull ser una princesa rosa; 
jo vull viatjar, jugar, córrer i saltar i vull anar vestida de vermell, de verd o 
de violeta... 
 

EI 

EP 
G 
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(Consellers)—Carlota, les princeses són com les roses: flors fràgils els 
pètals de les quals no resistirien ni un buf de vent. 
 
(Carlota)—Però, jo no sóc una flor, sóc una nena. 
 
(Consellers)—Oooooh! Doncs és veritat. 

 

 

4. PROPOSTES DE TREBALL POSTERIORS A LA FUNCIÓ DE TEATRE 

 

 4.1. EXERCICIS SOBRE EL CONTINGUT LITERAL DE L’OBRA 

 

17. Aquí tenim el nom d’alguns personatges de l’obra, però hi falten les vocals. 

Les hi poses tu? 

 

C _  R L  _ T __           R __ _   N __              

R __ __              F __ D  __ 

PR __ NC __ P 

 

18. Encercla els dibuixos que tenen a veure amb les coses que li agraden a la 

Carlota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EI 
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19. Dibuixa alguna altra de les coses que li agradaria poder fer a la Carlota? 

 

 

 

 

 

20. Qui és el pare de la Carlota?  ______________________________________ 

 

21. Ratlla a continuació el que no és cert.  

 

La Carlota no vol ser una: 

PRINCESA BLAVA 

PRINCESA GROGA 

PRINCESA VERMELLA 

PRINCESA ROSA 

PRINCESA LILA 

PRINCESA VIOLETA 

 

22. La fada padrina s’enfada amb la Carlota perquè es pensa que ha rigut del 

seu nas. 

Recordeu entre tots i totes perquè serveix, segons diu la Carlota, tenir un 

nas tan gros. 

 

23. Feu garlandes de ninots que, en aquest cas, seran princeses (és a dir, amb la 

silueta de cada “ninot” que mostri un cap amb la forma dels cabells llargs i 

un cos amb faldilla també llarga). Doneu a cada nen i nena un full plegat en 

acordió, amb el dibuix de la silueta de la princesa a la cara visible del plegat. 

Que retallin la silueta de la princesa per a obtenir la garlanda. Un cop 

obtinguda la garlanda, poden pintar les princeses com els plagui —però 

mireu d’evitar que siguin de color rosa— i després podeu penjar-les a la 

classe a manera de garlandes. Feu-los notar que aquestes garlandes 

representaran la reunió de princeses vingudes de tot el món. 

 

EI G 

G 

EP CI 

EI 
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Totes aquestes princeses, què diuen que no volen ser? Parleu tots plegats 

sobre per què no volen ser “princeses rosa”: perquè volen jugar, volen 

córrer, volen saltar, volen viatjar... 

 

 

 

 

 

 

24. Com s’anomena la nena protagonista? 

Carla 

                                       Carolina 

                                       Carlota          

 

25. Marca amb una creu les coses que li agradaria fer a la Carlota? 

Empaitar sargantanes. 

Passar-se moltes estones contemplant-se en un mirall. 

Caçar ratpenats. 

Estar-se tot el dia tancada en un palau. 

Ensinistrar ossos, lleons i balenes salvatges. 

Rescatar prínceps de les urpes d’un llop ferotge. 

Descobrir estrelles i posar-los noms divertits. 

26.  Per què diuen la reina, el rei i la fada padrina que les princeses rosa no 

poden sortir del palau? 

                         Perquè es perdrien pels carrers. 

                         Perquè no coneixen ningú de fora del palau. 

                           Perquè són delicades com una rosa. 
 

27. Què fa el rei? 

       Sempre fa cas dels seus consellers. 

  Sempre fa el que ell vol. 

  Sempre fa el que diu la reina. 

28.  Expliqueu per què pot servir, segons la Carlota, el nas tan gros de la fada 

padrina. 

CI 

 

 

 

EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

G 

EP 
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29. La fada padrina viu al segle XVI. Busqueu a internet quadres o  imatges de 

personatges del segle XVI. Imprimiu aquestes imatges i pengeu-les al suro. 

Creieu que del segle XVI a l’actual, ha canviat molt la manera de vestir de la 

gent? Expliqueu-ne les diferències. 

30.  Expliqueu què són les revistes del cor? A part de la revista Hola, en 

coneixeu d’altres? Quines? 

31.  Quina fada dóna la raó a la Carlota i les altres princeses d’arreu del món? 

32.  Expliqueu i debateu tots i totes plegats què és un príncep blau. 

33.  Per què el príncep blau vol cantar una cançó al final de l’obra? 

 

4.2. PROPOSTES DE TREBALL DIVERSES 

  

34.  Canviem de PRÍNCEP a PRINCESA: 

                    Exemple:   UN PRÍNCEP ALT           UNA PRINCESA ALTA 

  UN PRÍNCEP VALENT 

  UN PRÍNCEP AVENTURER 

  UN PRÍNCEP GUERRER 

  UN PRÍNCEP ATREVIT 

  UN PRÍNCEP BONDADÓS 

  UN PRÍNCEP VIATGER 

  UN PRÍNCEP INTEL·LIGENT 

  UN PRÍNCEP SOMIADOR 

  UN PRÍNCEP RIALLER 

  

35. Imaginem-nos que la “princesa Carlota” ha deixat de ser princesa i s’ha fet 

gran. Què us semblaria que seria? Feu propostes i expliqueu-les. Per 

exemple, podria ser metgessa, pilot d’avió, mecànica de cotxes, policia, 

capitana d’un vaixell, astronauta, corredora de motos, directora de cinema... 

 

36. I a vosaltres, què us agradaria fer quan sigueu grans? 

 
37. Dibuixa’t tu mateix de gran fent el que t’agradaria fer. 

Després, pots penjar al suro el teu dibuix al costat dels que han fet els teus 

companys i companyes. 

EI 

G 

G 

G 

G 
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38. Relaciona cada adjectiu amb un dels dos personatges: 

 

valenta 

bleda assolellada 

avorrida 

moguda 

rebel 

divertida 

atrevida 

poruga 

aventurera 

àgil 

feble 

quieta 

forta 

submisa 

 

39. Imaginem-nos que la Carlota ha vist complert el seu somni, s’ha fet gran i ha 

fet el que més desitjava fer. Què us sembla què ha fet, la Carlota? Feu 

propostes i expliqueu-les. Per exemple, ha fet la volta al món, ha pujat a 

l’Everest (la muntanya més alta), ha fet milers de quilòmetres amb bicicleta, 

ha muntat un circ i és una gran funambulista o una excel·lent saltimbanqui, 

corre maratons... o potser ha triat un ofici que li agrada molt i és metgessa, 

pilot d’avió, mecànica de cotxes, investigadora, policia, capitana d’un vaixell, 

guarda forestal, astronauta, corredora de motos, directora de cinema... 

 

40. Feu un treball en equip. Trieu un conte tradicional i canvieu-hi el gènere del 

personatge protagonista; parleu, per tant, per exemple, de El ratolí 

presumit, El Ventafocs, El Bell Dorment, El Blancaneu, El príncep i el pèsol, El 

Caputxó Vermell, La modista valenta... 

Un cop tingueu refet el conte, expliqueu-lo a la resta de companys i 

companyes de la classe. 

 

EP 

G 

PRINCESA CARLOTA PRINCESA DEL “PÈSOL” 

G 

G 
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41. Amb el mateix equip de treball, inventeu un conte d’un “príncep rosa” i una 

“princesa blava”. 

 
42.  Mira d’aconseguir “revistes del cor”. Porta-les a l’escola i comparteix-les 

amb el teu grup de treball. Trieu fotos de princeses o de persones que, 

encara que no ho siguin de debò, semblin “princeses rosa”. Retalleu les fotos 

i feu un mural de “princeses rosa” d’avui dia. Al costat d’aquest mural, 

prepareu-ne un altre amb fotos de nenes, noies i  dones que es caracteritzin 

per la seva empenta, el seu valor, la seva activitat, la seva inquietud... (podeu 

pensar en esportistes, caps d’estat, investigadores, periodistes, 

escriptores...). 

 
43. Llegeix el principi primer de la Declaració dels Drets dels Infants, que van 

aprovar les Nacions Unides ja fa molts anys (1959).  

 
Principi 1 
L’infant gaudirà de tots els drets enunciats en aquesta Declaració. Aquests 
drets seran reconeguts a tots els infants sense excepció de cap mena o 
discriminació per motius de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, 
d’opinió política o altres opinions, d’origen nacional o social, de naixença o de 
qualsevol altra situació, ja sigui del mateix infant o de la seva família. 

 

Segons aquest principi, tots els infants —nens i nenes— tenen els mateixos 

drets sense distincions per motius de sexe.  

Creus que les “princeses rosa” tenen els mateixos drets que els “prínceps”? 

Explica la resposta i parla’n amb els teus companys i companyes. 

 

EP CM 

G 

G 


