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FICHA TÉCNICA DA ACTUACIÓN   

Guión e interpretación
Ana Domínguez Chouza
Rebeca Oliveira García

(Textos en base a contos tradicionais)
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CCoonnttiiddoo  

1. A compañía 

2. O contacontos 

3. Características técnicas 

4. Contacto 

5. Inventario fotográfico 

 

11..  AA  ccoommppaaññííaa  

A compañía Xoré Teatro créase en novembro de 2013, como 

culminación do traballo desenvolvido dende o ano 2008 na consultora 

Andamiaxe Innova, S.L. (empresa que representa a compañía) en temas 

relacionados coa intervención educativa e social con diferentes colectivos. 

Durante este tempo leváronse a cabo actividades formativas teatrais 

orientadas a potenciar os procesos de ensinanza/aprendizaxe. A 

experiencia neste ámbito e a capacitación profesional,  leváronnos a 

apostar polo teatro para a elaborar e difundir mensaxes educativas como 

mecanismo para a transformación persoal e social. 

O noso obxectivo é facer un teatro accesible para todas as persoas, 

apostamos por un enfoque pedagóxico e de crítica social. 

Creamos, producimos e distribuímos as nosas obras co obxecto de 

garantir a súa esencia educativa até a representación final. 

As nosas creacións escénicas son as seguintes: 

“O Segredo de Uxía” (2014)  

“Pensamentos de Flor” (2014)  

“Pementeiras” (2015)  

“Ás tres con Puri” (2016)  

“O soño dos contos" (2016) 
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22..  OO  CCoonnttaaccoonnttooss  

 
"O soño dos contos" 
 
Sinopse: 
A historia trata dunha nena, Xoana, á que non lle gustaba moito ler. Seu 

pai e súa nai poñen todo o empeño para que vaia collendo gusto aos libros 

e incremente o interese pola lectura. 

Unha tarde chegou ao pobo unha fada dos contos, Anduriña, que se adica 

a percorrer todo o mundo co gallo de fomentar a lectura e a educación 

en valores. Esa tarde Xoana, por vontade de seu pai e súa nai, tivo que 

asistir á actividade. Ao principio foi con poucas ganas, pero  grazas á fada 

comezará a espertar o seu interese polos contos. 

O soño dos contos ofrece unha relación directa coa lectura mediante a 

expresión oral, e potencia valores tan importantes como a amizade, a 

xenerosidade, a responsabilidade, o respecto, o esforzo e a constancia. 

Reparto:   
 Ana Domínguez Chouza 
 Rebeca Oliveira García  

 

33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ttééccnniiccaass    

Duración:  50 minutos aprox. 
Público:  Recomendada para nenas e nenos de 3 a 12 anos. 
Dimensións do espazo escénico: Adaptable a calquera espazo 
escénico (interior/exterior). 
Potencia eléctrica: Toma de corriente 1.000 W. (mínimo)  
 

44..  CCoonnttaaccttoo  

Tel.: 661 582 721 
Email: info@xoreteatro.es 
Web: www.xoreteatro.es 
Páxina de Facebook: https://www.facebook.com/xore.teatro 
Enderezo: Rúa Estación, 26 – 1º - 15900 Padrón (A Coruña) 
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55..  IInnvveennttaarriioo  ffoottooggrrááffiiccoo  

 

 
 
 

 
 
 
 

 



Obra: [O SOÑO DOS CONTOS] 

 

 4 

 

 
 
 
 
 
 


