
 

 CONTES ORIENTALS  

Joan de Boer  
Dinamització Lectora 

DOSSIER 



Joan de Boer ens narrarà algunes de les llegendes més extraordinà-

ries del llunyà orient: L´esperit dels contes, El millor pretendent del 

món, La princesa Hase... Històries meravelloses que ens transporta-

ran a la terra del sol naixent. 

 

CONTES ORIENTALS 

SINOPSI 

 Sessió de contes dedicada als contes orientals. Narració de quatre històries 

pertanyents a la rondallís#ca xinesa, japonesa i coreana. Les històries combinen la 

teatralització, el conte didàc#c i la par#cipació ac#va del públic. Una manera diver#-

da i amena d ápropar la cultura oriental als més pe#ts. 

 



 

 Idea, text i adaptacions: Joan de Boer 
 
 Espai escènic: 4 x 2 
 
 Durada: 50 m 
 
 Edat recomanada: 4-10 anys 

 

FITXA TÈCNICA 

Material promocional: 

Cartell  
de l´espectacle* 

Vídeo 
de l´espectacle* 

*Material disponible a www.joandeboer.cat apartat NARRACIÓ ORAL 



 

OBJECTIUS 

Objec"us didàc"cs 

-Aproximació al món literari a través de la narració oral. 

-Foment de la imaginació i la crea#vitat. 

-Animació a la lectura. 

 

 Valors i ac"tuds  

-Par#cipar de manera apropiada i respectuosa en un acte cultural. 

-Gaudir de l’experiència arBs#ca. 

 

Conceptes específics 

-Coneixement de la cultura oriental. 

 



 

ÀLBUM DE FOTOGRAFIES 

Biblioteca de Vilafranca  

del Penedès, 2015 

Fes"val Encontats de Balaguer, 2016 

 

Biblioteca Central de Santa Coloma  

de Gramenet, 2016 

Biblioteca de La Palma  

De Cervelló, 2017 



 

ACTIVITATS OPCIONALS 

PINTA UN CONTE 

 

Recull de dibuixos per pintar relacionats amb la  sessió de contes. 

 

 

AGAFA UN CONTE 

 

Recull de contes relacionats amb la sessió i àlbums il· lustrats varis per emportar-se a 

casa. 

 



 

BIBLIOGRAFIA 

ÀLBUM IL·LUSTRAT 

 

-Andersen, H.C. "El rossinyol" Blume 

-Bresner, Lisa "Un somni per a totes les nits" Lumen  

-Castro, Rodolfo “Los siete hermanos chinos” OQO 

-Delgado,J.F. "La flor del cirerer" La Galera 

-Girona, Ramon "El cuiner del mandarí" Abadia de Montserrat 

-Lacombe, Benjamin “Els amants papallona” Baula 

-Molins, A. "L´ocell i el mar" La Galera 

-Molins, A. "Com més ho volia amagar..."  La Galera 

-Nogués, J.C. "El geni del Gessamí" Zendrera 

-Senell, Joles "El millor pretendent del món" La Galera 

 

 

RECULLS 

 

-Sáinz, Aro i Hernández, Josep M. "Contes de tots colors" RBA 

-Manent, Marià "Contes del Japó" Joventut  

 

  

 

 
 

 
 

 



Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


