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Kamishibai: lectura  expressiva de contes a la japonesa 
 

 

 
Objectius  

• Treballar la comprensió i expressió oral i escrita en diferents idiomes. 
• Treballar la lectura de forma creativa i lúdica desenvolupant destreses orals i escrites 

( treball de textos narratius: contes, llegendes, mites...) de la nostra literatura i d’altres.  
• Reforçar la lectura en veu alta, la posada en escena i la gestualitat. 
• Fomentar el treball en equip i l’aprenentatge servei. 
• Potenciar el treball integrat de les llengües del centre. 
• Estimular la creativitat, el gust per la literatura i les llengües així com el coneixement 

d’altres cultures i el foment de valors. 
 
Descripció de la proposta  
El kamishibai és un recurs didàctic format per una narració que es desenvolupa a través d’un 
conjunt de làmines que tenen un dibuix a una cara i un text a l’altra. Com que el text es troba a 
la part posterior de la làmina, es necessita un presentador o intèrpret que llegeixi el text mentre 
els espectadors miren els dibuixos. 
La lectura del kamishibai es fa col·locant les làmines en ordre sobre un suport, teatret de tres 
portes “butai”, de cara a l’auditori i fent lliscar les làmines una rere l’altra mentre es llegeix el 
text i el públic segueix la història a través de les il·lustracions. El contingut d'aquestes làmines 
és un conte o narració moral. 
La proposta consisteix en la lectura i posada en escena d’un kamishibai en català, castellà, 
anglès o francès per part de l'alumnat.  
Aquest recurs ens permet treballar a l’aula aspectes com el plurilingüisme, el tractament de la 
diversitat, la comprensió lectora i  escrita i l'expressió oral. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
Es tracta d’una activitat per fomentar la comprensió lectora i l’expressió oral entre l’alumnat de 
secundària.  
L’alumnat s’apropa a la cultura japonesa a partir dels kamishibais i desenvolupa les seves 
habilitats lectores i de comunicació oral a partir de la lectura d’una narració amb finalitat moral. 
Es treballa la lectura expressiva, l’assaig i la representació davant d’un auditori. 
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Es treballa en gran grup, per parelles i de manera individual. 
És important el paper del docent com a modelatge. 
Aquesta activitat  facilita que els nois i noies assumeixin el paper no només d’oients, sinó també 
d’intèrprets. També és destacable la seva contribució a l’hora d’estructurar i organitzar textos 
narratius. 
Cal destacar la seva potencialitat com a activitat transversal ja que fomenta el treball 
internivells: els alumnes de cursos més avançats poden explicar contes a alumnes de cursos 
inicials.   
L'activitat té una projecció clara ja que la lectura del kamishibai es pot dur a terme a la 
biblioteca davant alumnes interessats en l'activitat de lectura o bé a aules de centres de 
primària o aules de secundària. 
Es fomenta de manera destacada el coneixement de llengües i el plurilingüisme així com el 
coneixement d’altres cultures i la reflexió sobre els valors humans. 
  
Recursos emprats  

• “Butai”  o petit teatret de tres portes comprat o elaborat pels mateixos alumnes. 
• Diversos contes l kamishibais fets per diversos autors o per alumnes (aquests consten 

aproximadament d’unes quinze i o vint làmines en format DIN A3). 
• També es pot incorporar alguna música de fons. 

 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  

• Comprendre, interpretar i valorar textos narratius breus de caràcter literari i amb una 
finalitat moralitzant. 

• Interpretar textos orals narratius breus incloent-hi els elements prosòdics i no verbals. 
• Valorar la lectura com a element de coneixement, enriquiment cultural i gaudi personal. 

 
Aquesta activitat ajuda a millorar l’expressió oral i a reduir la por escènica tot recuperant la 
tradició oral d’explicar contes. A més a més, desperta la imaginació i la fantasia entre els oients. 
També fomenta el tractament de la interculturalitat mitjançant l’ús de contes de diferents 
cultures. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
Alumnat d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn  
Tractament integrat de les llengües del centre i relacions amb l'entorn a partir d'un treball 
d'aprenentatge servei. Cal subratllar el seu potencial com a activitat transversal on els alumnes 
més grans poden explicar els contes als més menuts. 
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Documents adjunts 
Documents per al professorat 

• Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula 
• Imatges de l’institut Baix Montseny 

 
Enllaços  

• Com fer un kamishibai amb caixes de cartró: 
https://www.youtube.com/watch?v=AsXElgwOKpA&ebc=ANyPxKp_cESalGYM73bZzDV
30wkCZVsC1yfnnipK_ylzqCzhjXUb8qfKtkqDWrzQTmsSta3CnJJ8Im8cjy6823Yt01Uh48
6yRQ 

• Taller de kamishibai: 
https://www.youtube.com/watch?v=AqN2eTduloA 

• Blogs: 
Taller de kamishibai en secundaria. Blog “Palabras azules” 
http://ieszizurbhi.educacion.navarra.es/blogs/kamishibai/ 

 
Autoria  
CESIRE - Àmbit lingüístic i Institut Baix Montseny de Sant Celoni. 


