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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT

1. Presentació

Aquesta proposta didàctica, adreçada a l’alumnat de primer cicle d’ESO, parla 
de l’obra pòstuma d’Armando Vericat, El Príncep Daurat i la Pedra Sagrada, pu-
blicada l’any 2019.
El quadern de l’alumnat està format per tres apartats:
�  Un apartat amb activitats a realitzar abans de llegir l’obra. Tenen l’objec-

tiu d’introduir la novel·la, motivar l’alumnat a la lectura i establir connexions 
amb coneixements adquirits anteriorment.

�  Un segon apartat, en el qual es treballa la comprensió del text. 
�  En darrer lloc, un apartat amb activitats per fer després de la lectura. Les ac-

tivitats que hi apareixen pretenen la reflexió sobre la forma i el contingut de 
l’obra escollida i el fonament de la creativitat de l’alumnat.

2. Objectius

1. Fomentar el gust per la lectura, valorant-la com a font de plaer, d’enriquiment 
personal i de coneixement d’un mateix i del món, i consolidar hàbits lectors.

2. Descobrir la lectura com una eina de creixement i enriquiment personal.
3. Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà per a la comprensió del món 

dels altres i d’un mateix, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips 
lingüístics.

4. Identificar els elements que configuren una obra literària (temps, espai, per-
sonatges, estructura, temes i argument) i analitzar-los.

5. Planificar i produir textos de tipologies diverses utilitzant els coneixements 
bàsics sobre les convencions dels gèneres, els temes i motius de la tradició 
literària i els recursos estilístics. 

6. Fer ús a l’aula de les tecnologies de la informació i la comunicació amb au-
tonomia i esperit crític, els mitjans de comunicació social i les tecnologies de 
l’aprenentatge i el coneixement.

7. Desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat per tal que siga capaç de debatre, 
amb arguments i respecte, les idees pròpies i d’altri.

8. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisual-
ment, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

9. Estimular la creativitat de l’alumnat.
10. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.
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1. ABANS DE LLEGIR

El Príncep Daurat i la Pedra Sagrada és una novel·la juvenil que us enganxarà 
des de la primera pàgina. És un text molt fàcil de llegir i els seus protagonistes 
viuen una gran aventura a la recerca de la Pedra Sagrada. Els elements i mons 
fantàstics que hi apareixen us captivaran per seguir avançant en la lectura.

Armando Vericat va nàixer a Traiguera el 1975. Va guanyar diversos premis 
amb les obres Taure de cap a peus (Premi de Narrativa el Gos i la Tortuga, 1988), 
Sangcollada (2n premi al XXIX Concurs Literari de Narrativa Curta del Perelló) i 
La vall del Miracle (XXVII Premi de Narrativa Ribera d’Ebre, 2010). En el gènere 
teatral, va escriure l’obra La misteriosa desaparició del farmacèutic Matons (inè-
dita) i el sainet La funció de Sant Vicent Ferrer. La seua última novel·la va ser La 
maledicció de Groc (2013). L’any 2015, en el moment de la seua mort estava 
escrivint la novel·la juvenil El Príncep Daurat i la Pedra Sagrada, que ha estat pu-
blicada gràcies al treball de Montserrat Vericat Esteller.

Abans que comenceu a llegir aquesta història, us presentem l’autor i el llibre. 
És important fer aquesta aproximació a l’obra per establir el primer contacte 
amb el contingut i les aventures en què us endinsareu en poc temps. Això us 
permetrà fer-vos una idea de les vivències que viureu al llarg de les pàgines 
d’aquest llibre.

1.1 Cerco i selecciono informació

�  Completeu la taula següent amb informació de l’autor i el llibre que teniu a 
les mans. En aquesta primera activitat, us endinsareu una mica en la seua vida i 
la seua trajectòria com a escriptor. Us donem algunes pàgines web que us po-
den servir a l’hora de cercar la informació:
• https://www.maestratviu.org/wp-content/uploads/2018/11/135-151-EMPELT-MAE-

INT-MVericat.pdf 
• https://www.onadaedicions.com/authors/vericat-climent-armando/ 
• https://www.vinarosnews.net/la-literatura-darmando-vericat-torna-amb-la-pu-

blicacio-de-la-novella-juvenil-inedita-el-princep-daurat-i-la-pedra-sagrada/#



[4] • proposta didàctica • el príncep daurat i la pedra sagrada

Armando Vericat Climent

Breu biografia

Llibres que ha escrit

Premis que ha guanyat

El Príncep Daurat i la Pedra Sagrada

Breu resum

Gènere

Nombre de pàgines

Editorial

Col·lecció

ISBN

1.2 El títol

�  Què us inspira?

1.3 La coberta

�  Què hi surt? De què és la fotografia? Creieu que aquesta imatge reflecteix la 
història que explica el llibre? De què tractarà?

1.4 L’espai

�  L’acció té lloc en un escenari fantàstic, però a l’inici del llibre se situa en un 
lloc real del Maestrat: Thiar Julia. Busca informació a internet per saber a quin 
poble es refereix i digues també en quina època de la història rebia aquest nom.
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2. DURANT LA LECTURA

2.1 Els fets més importants

�  Recull esquemàticament i breument els fets que consideres més rellevants 
de cada capítol. Aquest esquema t’anirà bé per tal de poder fer després de la 
lectura el resum.

Capítol Fets principals

Primera part: L’amenaça de la Foscor

1. La gàbia d’or

2. La Ciutat Invencible

3. El professor màgic

4. Mateu

5. El Reialme de la Foscor

6. El passadís secret

7. El carronyer

8. Dolça
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9. El consell reial

10. Dos desheretats 
a la cort

11. Els preparatius

12. L’exèrcit fosc

Segona part: A la recerca de la Pedra Sagrada

1. La fugida

2. L’ensurt reial

3. Fosques conspiracions

4. La vila dels 
taxidermistes

5. Torna la màgia

6. Els passos fronterers 

7. Comença la guerra
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8. La tribu de 
les dones girafa

9. A les mans 
d’Aiguatèrbola

10. Camí de Mundalavar

11. El rei Negre

12. El país dels pigmeus

13. Davant de 
la Pedra Sagrada

Tercera part: El rescat del Regne de la Llum

1. Camí de tornada

2. El setge

3. Comença la gran 
batalla

4. Retrobades
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5. Tot o res

6. Més retrobades

7. La cerimònia de 
proclamació

2.2 Narrador

�  Digues quin tipus de narrador presenta l’obra i en quina persona i temps 
verbal està escrita.

Narrador

Persona

Temps verbal

2.3 Els personatges

�  Mentre vas llegint, anota la següent informació sobre els personatges:

Nom  
del personatge

Com és físicament  
o com te l’imagines?

Com es comporta?
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3. DESPRÉS DE LLEGIR

3.1 Text narratiu

La narració que heu llegit té una estructura lineal molt simple; els fets es van 
explicant tal com van passant i s’organitza en plantejament, nus i desenllaç.

�  Ompliu la taula següent amb els fets principals que es donen en cada part:

Plantejament

Nus

Desenllaç

3.2 Faig un resum de la història

�  A l’activitat 2.1 has omplert una fitxa amb els fets més importants de cada 
capítol. Ara pots utilitzar aquesta informació per fer el resum de la història. Pen-
sa que de ben segur tens molta informació, però que no tota hi ha d’aparèixer 
necessàriament. Ara hauràs de seleccionar encara els fets més rellevants que 
sortiran al teu resum.

3.3 Els personatges

Tornem a tractar els personatges. Aquesta obra té tres protagonistes molt clars.
�  Qui són?
�  Quins lligams hi ha entre ells?
�  Com va evolucionant la seua relació al llarg de la història.
�  Digues quins són els personatges secundaris de l’obra. Posa’ls en ordre, de 
més a menys, segons la influència que tenen en els fets.
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El tenebrós Agror, tirà del Regne de la Foscor, 
convoca els seus exèrcits invencibles per con-
querir els territoris veïns i convertir-se en el Rei 
de Reis. Mentrestant, Bernat, el jove hereu del 
Regne de la Llum, aconsegueix fugir de la seua 
gàbia d’or per iniciar un llarg viatge pel seu reial-
me a la recerca de la Pedra Sagrada, un amulet 
que escull el Rei de Reis i que pot alliberar-los de 
l’amenaça de l’exèrcit de la Foscor. Per aconse-
guir aquest difícil encàrrec comptarà amb l’aju-
da dels seus amics inseparables, Mateu i Dolça, 
i del poder màgic del mestre Mardal. Pigmeus, 
taxidermistes i dones girafa seran testimonis del 
camí que els conduirà fins a la Muntanya Sagra-
da, un trajecte ple de perills que els durà a les 
portes de la mort i de l’amor. 
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