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introducció
La narració del conte tradicional japonès, la dona grua, ens obre les portes d'un món llunyà, misteriós 
als nostres ulls. I ens deixa les imatges suficients per a, posteriorment, endinsar-nos en el repte de 
retornar-les al nostre costat a través d'una tècnica tan a l'abast com és el plegat de paper.
     

  Infants de 5 a 7 anys acompanyats d'adult
  Infants de més de 8 anys 
  Persones adultes interessades en el foment lector, l'origami i les relacions que s'hi estableixen 
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objectius
  acompanyar a infants i adults a obrir la porta de la narració com a eina lúdica a través de la qual
apropar-se, tot i eixamplant els camins del foment de la lectura,
  ajudar als adults a redescobrir-la com a gènere tan propi i necessari per als infants,  
  suggerir els contes i l'activitat manual com a joc en el dia a dia, font inesgotable del seu imaginari   
  i, en definitiva, animar a la lectura i gaudi dels contes en si mateixos. 

La pràctica del plegat manual de paper per obtenir figures reconeixibles, a més de divertida, és una 
tècnica que aporta molts beneficis a petits i grans: desenvolupament de la imaginació, capacitat 
d'abstracció, percepció espaial, memòria, atenció i concentració, paciència i constància...

D'una manera sempre lúdica, partirem de la narració d'un conte tradicional japonés per després 
iniciar el taller de plegat de paper. En funció de les edats dels infants, treballarem unes figures o 
unes altres, totes elles evocades pel conte, que després incorporaran al seu joc diari.  
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focus
 . Concentració i participació durant la narració del conte. Contacte amb la tradició oral.
 . Capacitat d'abstracció i desenvolupament de l'imaginari. 
 . Percepció espaial i treball lúdic de conceptes matemàtics.
 . Memòria, cronologia. Atenció i concentració.
 . Paciència i constància. Lluita contra la frustració.
 . Desenvolupament de l'habilitat manual, així com de la coordinació mans-ulls. 

Tot el material emprat durant l'activitat (paper divers especial per al plegat en origami) és aportat 
per LIBROTAD · ajudant a volar llibre.

Abans de començar la sessió, es preveu fer una selecció de llibres de contes tradicionals d'arreu, així 
com de tècniques de plegat, els quals ens acompanyen durant l'activitat. Al finalitzar es promou la 
lectura dels mateixos, i altres.  
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contacte

Judith Navarro Royo

679 827 166

judith@petitacompanyia.com

foment  de  la  lectura 


