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Fa molt i molt, al principi dels temps, no hi havia rius ni llacs sobre 
la terra; només el mar de l'Est, on vivien quatre dracs: el drac llarg, 
el drac groc, el drac negre i el drac perlí.

Un dia els quatre dracs van volar des del mar fins al cel, van 
perseguir els núvols i s'hi van endinsar. De sobte, el drac perlí va 
rugir i va assenyalar cap a la terra. Els altres tres dracs es van 
aplegar al seu costat i van mirar entre els núvols en la direcció que 
el drac perlí assenyalava.



Van veure molta gent 
fent ofrenes 
extraordinàries i 
cremant bastons 
d'encens. Una vella, 
agenollada damunt la 
terra pelada amb un 
nen prim als braços, 
cridava: "Déu dels 
cels, per favor, 
envia'ns pluja perquè 
puguin viure els 
nostres fills". 

Els dracs van veure 
que els camps d'arròs 
eren secs i els 
conreus s'havien fet 
malbé, que els arbres 
sense fulles 
semblaven esquelets. 
Era evident que no 
havien tingut pluja 
durant molt de temps.

- Que prima i feble està la gent -va dir el drac groc-. Si no plou 
aviat, moriran.

Els altres dracs van fer que sí amb el cap.

- Vinga, anem a demanar a l'emperador Jade que plogui -va 
suggerir el drac llarg, i es van enlairar des dels núvols i van volar 
cap a l'allunyat palau celestial de l'emperador Jade.



L'emperador Jade volia tornar al seu somieig, de manera que va fer 
veure que s'hi avenia.

- Ah, d'acord! -va dir-. Ara torneu-vos-en, que ja hi enviaré pluja 
demà.

- Gràcies, majestat -van dir a l'uníson els quatre dracs, i van tornar 
volant, feliços, cap a la terra. L'emperador Jade va fer un senyal a 
un miler de fades celestials perquè cantessin la seva tonada 
preferida, va badallar i es va quedar adormit.

Al totpoderós 
emperador Jade, no li 
va agradar gaire 
l'arribada poc 
cerimoniosa dels 
dracs.

- Com goseu 
interrompre la meva 
feina tan important de 
fer-me càrrec del cel i 
de la terra i de tota la 
resta? Torneu al mar i 
comporteu-vos!

- Però majestat, els 
conreus s'estan 
assecant i la gent 
s'està morint de gana! 
-va dir el drac llarg-. 
Per favor, envieu-hi 
pluja de seguida!



Van passar deu dies i no va caure ni una gota de pluja. La gent 
estava cada cop més i més afamada. Menjaven l'herba mústia, 
rosegaven les branques nues dels arbres, xuclaven pedres i 
mastegaven l'argila seca.

Els quatre dracs es van adonar que l'emperador Jade només 
pensava en el propi plaer i que no es preocupava de la gent. 
Aleshores, després de mirar llargament el vast mar de l'Est, el 
drac llarg va tenir una idea.



- El mar, que no és ple d'aigua? Hem d'absorbir-la tota i escopir-la 
cap al cel. Caurà com pluja i salvarà els conreus i les gents.

Els altres dracs van convenir que havien de provar de fer alguna 
cosa, i aquesta idea era l'única que tenien.

Van sobrevolar el mar i van xuclar aigua amb la boca. Després es 
van tornar a enlairar sobre els núvols i van escopir l'aigua pertot 
arreu. Van volar amunt i avall moltes vegades, xuclant i escopint, 
xuclant i escopint, fins que l'aigua del mar va caure en forma de 
pluja.



- Plou! Plou a bots i barrals! -cridava amb alegria la gent, i els 
nens saltaven els bassals. Van brollar rierols, després van 
córrer sobre els camps d'arròs fets malbé, i rebrots verds 
van alçar el cap enlaire mirant la pluja que queia.



L'emperador Jade estava furiós i va ordenar als seus generals celestials 
que capturessin els quatre dracs.

- Com goseu fer ploure sense el meu permís? -va bramar quan van 
portar-li els dracs al davant-. És l'última vegada que em desobeïu!

Va manar al déu Muntanya que li portés quatre muntanyes per posar-les 
sobre els dracs, de manera que no poguessin fugir mai més. El déu 
Muntanya va fer que quatre muntanyes llunyanes travessessin l'aire 
volant i aterressin sobre els quatre dracs.



Així doncs, els dracs van haver de quedar-se allà, amb les muntanyes al 
damunt per sempre més.

Tanmateix, no se'n penedien i estaven més decidits que mai a ajudar 
sempre la gent d'aquell lloc. Es van convertir en rius, fluint des de les 
muntanyes, travessant la terra ara fèrtil i morint al mar.

I així es van formar els quatre grans rius de la Xina: el Heilongjian (el 
drac negre) al nord, llunyà i fred; el Huang He (el drac groc) al centre; el 
Changjiang (Iang-Tsé o riu llarg) al sud remot i el Xi Jiang (perlí) al sud, 
llunyà i tropical. 



ACTIVITATS

1. ACTIVITATS ABANS DE LA LECTURA

1.1. A partir de la il·lustració del títol, parlar sobre els 
dracs de la Xina. En sabeu alguna cosa?

1.2. Sabeu com és un drac? Descriviu-lo.

1.3. Què en sabeu dels dracs de la Xina? Quines 
diferències hi ha entre els dracs de la Xina i els dracs 
europeus? Aquí teniu un enllaç que us explica la 
simbologia que tenen aquests animals pels habitants 
xinesos.
 http://ca.wikipedia.org/wiki/Drac_xin%C3%A8s

 4. Així s'escriu drac en xinès. Potser hi ha algun 
company o companya a l'aula que us podrà ensenyar 
com escriure correctament aquest caràcter.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Drac_xin%C3%A8s


ACTIVITATS

2. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA

2.1. Cerqueu informació de la Xina a Internet i situeu-la 
en el mapa. Aquí teniu un enllaç; podeu imprimir-lo i 
situar-la a Àsia.

http://www.xtec.es/~mjuan7/xina.htm#inici

2.2. Aquest conte ens parla de la Xina tradicional en la 
que els pobles vivien del conreu i depenien de la 
climatologia, tota la seva cultura estava també lligada a 
les creences.

Coneixereu una mica la Xina amb aquests videos:

Vídeo 1
Vídeo 2

2.3. 3. Els dracs de la Xina tenen característiques de 
molts animals. Diuen que són la barreja de diferents 
tòtems (estatues) de diverses tribus que es van unir per 
viure juntes. El cos dels dracs semblen els d'una cobra, 
alguns amb escames de peix, altres amb banyes, cara 
de camell, potes d'àguila... Cerqueu-ne a Internet i 
observeu-ne les diferències. 

http://www.xtec.es/~mjuan7/xina.htm%22%20%5Cl%20%22nici
http://www.youtube.com/watch?v=g0N5pb2U2uo
http://www.youtube.com/watch?v=ZoVSjyOq4iM&feature=player_embedded


ACTIVITATS

3. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA LECTURA

3.1. "Posar-nos a les sabates d'un altre", sabeu què 
vol dir? Expliqueu-ho.
 
3.2. Recordem allò que diu l'altre. 

Demanarem que cadascú digui què el fa estar trist, 
enfadat, feliç, satisfet, espantat, preocupat, etc. Els 
nens i les nenes hauran de recordar què ha dit 
cadascú. 

Els anirem preguntant: “Pilar, amb què s’espanta en 
Pere? Pere, què espanta a la Pilar? Rosa, quan se 
sent satisfet en Roger? Roger, quan se sent satisfeta 
la Rosa?

3.3. Pensem amb els altres. 

Proposarem de fer llistes de situacions i accions 
que causen sentiments de felicitat i de situacions i 
accions que causen infelicitat. Es pot fer amb la 
participació de tot el grup. Les llistes han de quedar 
exposades a la vista.

Els farem preguntes com: “Si fas això, com creus 
que es deu sentir l’altre?”, “T’agradaria que t’ho 
fessin a tu’”, i demanarem respostes, de manera que 
no siguin preguntes de retret sinó de diàleg real.



ACTIVITATS
3.4. Com demanem favors. 

Cada nen/a demanarà alguna cosa al seu company/a. 
Valorarem positivament el favor que s'ha demanat i com 
s'ha demanat. Reflexionarem amb aquestes preguntes:

● Els favors es demanen sempre amablement? Per què?
● Què faries si alguna persona et demanés alguna cosa 
donant ordres? Per exemple: Dóna'm la pilota!
● Què sents quan has fet un favor a alguna persona? 
Explica-ho.
● Per a fer un favor, s'ha d'esperar què te'l demanin?
● Si un company/a en un control de llengua i et demana 
que li diguis la solució. T'està demanant un favor? Què 
faries en aquest cas? Per què?

3.5. Què podem compartir?

Individualment, explicarem que vol dir compartir. En 
grups de quatre es posarà en comú i s'escriurà una 
resposta consensuada entre tots i totes del grup. Es 
farà un quadre general amb tota la classe:

Jo puc compartir …

A mi m'agradaria que 
m'ajudessin a ...



ACTIVITATS
3.6. Com podem consolar? 

Demanarem als nens que ens expliquin totes les formes 
possibles que saben que serveixen per consolar algú quan 
està trist.

Presentarem situacions concretes en què alguna persona està 
trista. Tornarem a demanar com la consolarien.
 
Exemples de situacions:

● Aquest matí, mentre anava a l’escola, l’Anna ha perdut 
l’entrepà. Està trista perquè no podrà esmorzar. Com la 
podríem consolar?

● En Pere ha perdut el seu gos. Fa dies que no el troben. En 
Pere se l’estima molt. Com el podríem consolar?

● La Pilar està trista, asseguda en un racó del pati. Les seves 
amigues no la deixen jugar. 

● Els pares d’en Mohamed li han dit que aquest estiu no podran 
anar de vacances al poble. En Mohamed en tenia moltes ganes 
perquè allà hi té els avis i els cosins.

3.7. Com podem ajudar? 

Entre tots arribem a definir què vol dir ajudar.

Posarem exemples de situacions en què algú necessita ajuda i 
preguntarem com se’l pot ajudar.

● Si un nen/a està sol perquè ningú no vol jugar amb ell, com el 
podem ajudar?

● Si una nena s’avorreix molt perquè s’ha trencat la cama, no 
pot sortir de casa i ha de fer repòs, com la podem ajudar?

● Si algú té molta por, com el podem ajudar?
Quan algú està enfadat i malhumorat, com el podem ajudar?



ACTIVITATS
 

4. PER JUGAR I CANTAR

4.1. Sopa de lletres del conte 'Els quatre dracs':

4.2. Busca el teu nom en xinès: 

http://www.xina.cat/noms/cerca.html

4.3. Per cantar: 

Cançons infantils xineses

Més cançons infantils xineses

Vídeo: Ni wa wa (Mulan)

http://www.xina.cat/noms/cerca.html
http://www.xina.cat/musica/cancons-infantils.html
http://music.ibiblio.org/pub/multimedia/chinese-music/html/children.html
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=MpMCoavHQws&feature=related
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