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1. Introducció  

 

Actualment, i cada cop més, les eines de presentació audiovisual es fan més presents, tant en 
el món comercial i laboral com en l’educatiu. En el currículum d’Educació Secundària 
Obligatòria, aquetes eines anomenades TAC (Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement) són 
molt útils per desenvolupar i realitzar projectes, però no sempre es fa ús d’elles. 

Aquest treball final de màster és un projecte presentat per  a un grup de 4t d’ESO d’una escola 
concertada d’educació secundària obligatòria, però que per la estructura amb que s’ha 
desenvolupat es podria dirigir cap a qualsevol grup i nivell de secundària, ja que és una activitat 
molt flexible. 

La finalitat d’aquest projecte és adaptar l’assignatura de Tecnologia d’un grup de 4t d’ESO a 
una especialitat més Artística-Tècnica, en el context Decret d’Autonomia de Centres 102/20101. 
En el projecte també intervindran altres assignatures com Educació Visual i Plàstica i Música, 
creant així una activitat interdisciplinària per dissenyar uns anuncis per a l’escola. Per 
desenvolupar aquest projecte, s’ha utilitzat la metodologia de treball cooperatiu per fomentar 
totes les competències bàsiques, augmentar la transversalitat entre les assignatures 
d’especialitat d’aquest grup en concret, a més a més de millorar el procés d’aprenentatge, la 
responsabilitat, iniciativa i motivació per les assignatures involucrades. 

El treball es composa de diversos apartats a desenvolupar.  

En primer lloc, hi ha una breu introducció amb una descripció de que és la tècnica d’Stop 
Motion.  

En segon lloc, es proposen els objectius acadèmics a adquirir amb el desenvolupament del 
projecte. 

En tercer lloc, es contextualitza el problema que ha promogut a desenvolupar aquest projecte i 
es segueix d’un apartat amb la descripció de la solució optada. En aquest últim punt es 
descriuen: el grup, el nivell i l’assignatura on s’emmarca el projecte, els objectius formatius de 
cara als alumnes, les competències bàsiques treballades durant tot el procés d’aprenentatge, el 
tipus d’estructuració de l’activitat, la metodologia de treball utilitzada i la dinàmica de grup, les 
diferents formes amb les que es treballa l’atenció a la diversitat, les tres fases que intervenen 
en tot el projecte, la programació amb la temporització, els materials necessaris i l’avaluació 
adjudicada a les tres fases del projecte, on s’indica els criteris i instruments avaluables. 

Els resultats esperats es consideren en un darrer apartat on s’indiquen els avenços 
manifestables amb la resolució d’aquest projecte.  

Finalment, es presenta una breu conclusió de tot el treball i el seu procés d’elaboració, i 
seguidament trobarem la bibliografia i webgrafia consultada.  

La posada en pràctica de la proposta no ha estat possible per dificultats de temporització i 
organització prèvia de les assignatures i el currículum del centre on vaig dur a terme el 
pràcticum. 

 

 

 

 

1 
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament. Diari Oficial de la Generalitat de  

Catalunya, núm. 5686 - 05/08/2010. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (Pàg. 61485) 
[en línia] [Consulta: 20 Març 2013]. 

Disponible a: <http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm> 

http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm
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1.1 Què és Stop Motion? 

 
La tècnica Stop Motion

14
, és una tècnica d’animació que ja s’utilitzava en els inicis del cinema 

tant per produir pel·lícules com per introduir efectes especials en elles. Tal i com indica el seu 
nom “moviment parat”, aquest mètode d’animació consisteix en la captura de fotografies d’un 
objecte inanimat i muntar-les de tal manera que sembli que aquell objecte té vida. Aquesta 
captura es fa fotograma a fotograma, captant els diferents moviments del objecte a animar

4
.  

 
Existeixen dues grans maneres d’elaborar un Stop Motion, amb la plastilina o els objectes 
rígids. Una de les més complexes és l’anomenada Claymation, on l’animació es desenvolupa 
combinant diferents moviments d’un material mal·leable com la plastilina. Per altre banda està 
el moviment dels objectes rígids, on únicament s’han de presentar mitjançant fases regulables 
de temps i captar els diferents fotogrames del seu moviment

9
. 

 
Generalment, quan pensem en la tècnica d’animació d’Stop Motion ens ve a la ment les grans 
produccions i conegudes de Tim Burton com “Frankenweenie” o “La Novia cadáver”

4
. 

  

 

 

 

 

 

 

Imatge de la pel·lícula de 

“Frankenweenie”
7 

 

 

 

 

 

Imatge de la pel·lícula de “La Novia 

Cadáver”
8 

 

 
 
 

 
13 

Purves, B. Stop Motion. Barcelona: Blume, 2011. ISBN 9788480769617 
4
 Santana, A. Las claves del Stop Motion, una técnica de animación. A: Xombit [en línia]. 2012 [Consulta: 15 Març 

2013]. 
Disponible a: <http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion> 
9
 Stop Motion. A: Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure [en línia]. 12 Març 2013. [Consulta: 03 Juny 2013].  

Disponible a: <http://ca.wikipedia.org/wiki/Stop-motion> 

https://plus.google.com/u/0/
http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion
http://ca.wikipedia.org/wiki/Stop-motion
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2. Objectius 

 
 

Els objectius a assolir en desenvolupar aquest projecte són: 

- Dissenyar un taller per crear una animació amb la tècnica de Stop Motion a 
l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO. 

- Utilitzar metodologies d’aprenentatges per adaptar el projecte a un col·lectiu d’alumnes 
amb necessitats especials. 

- Introduir d’una manera més funcional i directa les eines web 2.0 i els sistemes 
audiovisuals. 

- Comprovar la funcionalitat de les activitats interdisciplinàries transversalment a 4t 
d’ESO. 

- Comprovar que la tècnica d’animació Stop Motion ajuda a desenvolupar i millorar el 
procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

- Prendre consciència de la importància que tenen les eines audiovisuals en l’actualitat. 
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3. Definició i context del problema 

 
El problema a solucionar, està focalitzat en una escola concertada d’educació secundària 
obligatòria, on existeixen diferents especialitats a 4t d’ESO per a que els alumnes decideixin 
quines assignatures faran en referència als seus futurs estudis. L’especialitat on s’ha centrat en 
projecte és l’Artística-Tècnica. Les assignatures específiques són Tecnologia, Educació Visual i 
Plàstica, i Música. El problema que existeix és que l’assignatura de Tecnologia no té cap 
relació amb les altres dues assignatures. Així que, aquest projecte sorgeix de la necessitat 
d’adaptar el currículum de l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO d’aquesta especialitat a un 
àmbit més artístic. Un altre problema trobat en aquest grup, és que hi ha molts alumnes amb 
necessitats especials que no obtenen respostes educatives prou ajustades. Per això, es pretén 
implantar noves metodologies d’aprenentatge en un grup on la estructura de treball tradicional 
no funciona i introduir d’una manera més funcional eines web 2.0 i audiovisuals. En analitzar el 
problema principal sorgeixen altres problemes per treballar com: la manca de treball en grups 
cooperatius, la falta de treball amb eines web 2.0 i audiovisuals, la falta de contacte entre 
iguals, la poca motivació i responsabilitat pel seu aprenentatge. 
 
 
 

4. Descripció de la solució proposada 

 
 

4.1 Creació d’uns anuncis amb la tècnica d’Stop Motion a 4t d’ESO 
 

Ens situem en les possibilitats que ofereix el Decret d’Autonomia de Centres 102/2010 
1
 per 

poder adaptar l’assignatura de tecnologia de 4t d’ESO de l’especialitat Artística-Tècnica d’un 
centre concertat d’educació secundària obligatòria a un àmbit més artístic. 
 
La proposta plantejada és un taller pràctic on els alumnes d’un grup de 4t d’ESO podran crear 
un anunci amb la tècnica d’animació Stop Motion, per informar a tota la comunitat educativa de 
que la seva escola és una “Escola Verda”. El taller es planteja com una activitat 
interdisciplinària entre l’assignatura de Tecnologia, d’Educació Visual i plàstica i Música de 4t 
d’ESO. 

 
La metodologia escollida per dur a terme el taller és mitjançant el treball cooperatiu en equips

10
, 

on es trobaran diferents rols a desenvolupar per crear el seu projecte. El temps estimat per la 
producció cinematogràfica serà d’un màxim de 30 segons i els materials bàsics utilitzats per 
poder donar vida a l’animació seran: materials reciclats escolars per dissenyar personatges i 
escenaris, càmeres fotogràfiques i el programari lliure d’editatge de vídeo Windows Movie 
Maker entre d’altres. 
 
Finalment cada grup exposarà el seu treball a l’aula i es penjaran al bloc “d’Escola Verda” del 
centre.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament. Diari Oficial de la Generalitat de  

Catalunya, núm. 5686 - 05/08/2010. Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (Pàg. 61485) 
[en línia] [Consulta: 20 Març 2013].  

Disponible a: <http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm> 

http://www.gencat.cat/diari/5686/10209099.htm
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4.2 Objectius formatius 
 

 
A l’iniciar l’activitat es marcaran uns objectius formatius que en acabar els alumnes hauran 
d’haver assolit. A continuació es detallà els objectius establerts. 
 
Al finalitzar l’activitat l’alumnat haurà de ser capaç de: 
 

 Expressar el seu treball tant oralment com per escrit amb coherència i correcció, i amb 
estil propi 

 Treballar amb la metodologia de treball cooperatius 

 Seguir i dissenyar el procés creatiu d’una pel·lícula d’animació 

 Modelar amb material reciclat i escolar els elements que intervenen en l’animació 

 Treballar amb la tècnica d’Stop Motion 

 Utilitzar amb fluïdesa el suport informàtic per al muntatge del vídeo i la presentació oral. 
 
 
 

4.3 Competències bàsiques a treballar 
 
 

Comunicatives 
 

- Comunicativa lingüística i audiovisual 
 
Els alumnes desenvolupen les habilitats lingüístiques i audiovisuals

10
 amb l’ajuda de tot el 

grup per crear la història i el fil conductor de l’Stop Motion. Aquesta competència estarà present 
durant la preproducció, la producció i la postproducció. Durant la preproducció, es començarà 
amb una pluja d’idees per encaminar el tema a tractar i seguidament s’escriurà la història, els 
personatges i diàlegs, mitjançant les eines de treball del guió literari, guió tècnic, i l’Storyboard. 
Durant la postproducció l’alumnat haurà d’elaborar una memòria tècnica on s’encabirà tot el 
material dissenyat pels alumnes durant tot el procés d’elaboració del vídeo i d’un dietari amb 
totes les feines realitzades.  
 
 

- Artística i cultural 
 
Els alumnes desenvolupen l’habilitat artística i cultural

10
 mitjançant el disseny de l’anunci, 

creació dels personatges, el plató, la cançó de l’anunci, l'angulació del moviments de càmera, 
tècniques d’edició de vídeo i aplicació d’efectes durant el muntatge. També es posarà de 
manifest les habilitats culturals mitjançant el tractament d’un tema com el mediambient. Tots 
aquests elements intervenen per aconseguir que el disseny, l’elaboració i el muntatge de 
l’anunci segui el més creatiu possible i amb molt bons resultats. 
 
 

Metodològiques 
 

- Tractament de la informació i competència digital 
 
Els alumnes desenvolupen l’habilitat del tractament de la informació i la competència 
digital

10
 mitjançant l’elaboració de la memòria tècnica, la presentació amb suport digital per 

exposar el treball, l’ús de càmeres fotogràfiques, l’edició del vídeo amb el programa Windows 
Movie Maker i l’accés a Internet per buscar informació tècnica referent a anuncis, cinema, 
tècniques de muntatges i gravació. 
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- Aprendre a aprendre 

Els alumnes desenvolupen l’habilitat d’aprendre a aprendre
10

 mitjançant les metodologies 
d’aprenentatge cooperatiu, reconeixent les seves capacitats durant tota l’activitat, potenciant les 
habilitats personals per arribar als objectius establerts i personals, i fomentant el pensament 
creatiu durant les tres fases del procés. 

 
 
Personals 
 

- Autonomia i iniciativa personal 
 
Els alumnes desenvolupen l’habilitat d’autonomia i iniciativa personal

10
 mitjançant la 

creativitat, la autocrítica i l’autoavaluació, les responsabilitats assignades tant individualment 
com en grup, aprendre dels errors, ser conseqüent dels seus actes en un grup de treball i 
transformar les idees en un projecte. 
 
 

Conviure i habitar el món 
 

- Coneixement i interacció amb el món físic 
 
Els alumnes desenvolupen l’habilitat de coneixement i interacció amb el món físic

10
 

mitjançant la creació del plató, escollint zones de l’escola per captar les imatges i confeccionant 
els personatges de les diferents escenes, mitjançant la reutilització del material escolar o el 
reciclatge de material de casa. 
 
 

- Social i ciutadana 
 
Els alumnes desenvolupen l’habilitat social i ciutadana

10
 mitjançant les activitats 

comunicatives durant tot el taller i el treball cooperatiu. Amb la metodologia de treball 
cooperatiu es fomenta la comunicació, escoltar a altres iguals, el debat i la presa de decisions 
entre els membres del grup o entre el grup i professor. Finalment, es treballarà aquesta 
competència amb l’exposició oral per la presentació de l’anunci.  
 
 
 
 

4.4 Activitat interdisciplinar  
 

 
Com en un inici s’ha explicat, el problema a resoldre i pel que s’ha plantejat aquest projecte, és 
que hi falta connexió entre les assignatures d’un mateix curs. En el cas d’aquesta escola, el 
nivell de 4t d’ESO s’estructura de manera que l’alumne pugui escollir les assignatures 
d’especialitat, segons els estudis superior que realitzarà. En gairebé tots els casos, les 
assignatures tenen transversalitat entre elles, però hi ha un grup que no.  
 
El següent grup de 4t d’ESO, disposa de tres assignatures d’especialitat que són: Tecnologia, 
Educació Visual i Plàstica, i Música. Es podria dir, que el currículum d’Educació Visual i 
Plàstica, i Música tenen certa connexió, ja sigui per què són les dues assignatures més 
properes a les arts. Així que, s’ha proposat un petit taller on les tres assignatures intervinguin, i 
on cada una d’elles proporcioni les seves tècniques. L’assignatura de Tecnologia serà l’eix 
vertebral de tot el projecte, ja que serà l’única que intervindrà en les tres etapes del procés. El 
treball de totes tres s’estructurà de la mateixa manera, segons el mètode del treball cooperatiu 
amb diferents rols per cada alumne, però la intervenció en l’elaboració del projecte de cada una 
d’elles serà diferent. 
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Educació Visual i Plàstica, serà la que tindrà més influència en les fases de preproducció i 
producció. Aquesta assignatura aportarà les tècniques de modelatge dels personatges, els 
escenaris o l’atrezzo, el disseny del guió literari i tècnic, o l’Storyboard. També intervindrà en un 
àmbit més tècnic amb les tècniques d’il·luminació i tipus de plans en les escenes.  
De manera paral·lela, l’assignatura de Tecnologia intervindrà en la configuració de tots aquests 
materials digitalment, en el coneixement de les càmeres fotogràfiques i el programari d’editatge 
de vídeo, i la captació dels fotogrames.  
Per altra banda, l’assignatura de Música tindrà més influència en les fases de producció i post 
producció. Aquesta proporcionarà el coneixement necessari per la banda sonora de l’anunci, on 
l’editarà i transformarà de tal manera que s’adeqüi a les seves necessitats tant de ritme, imatge 
como de sinopsis. 
Finalment, es realitzarà una presentació oral amb suport digital on totes tres assignatures 
intervindran conjuntament. 
 
 
 
 

4.5 Metodologies d'aprenentatge i organització 
 
 

4.5.1 Aprenentatge cooperatiu (AC) 
 
La metodologia de treball durant tota l’activitat proposada serà la del aprenentatge 
cooperatiu

10
. Encara que hi haurà moments en el procés, on tots els alumnes col·laborar 

conjuntament per desenvolupar amb èxit les tasques.  
 
A continuació es posen de manifest els cinc elements en que intervenen a  l’aprenentatge 
cooperatiu i de quina manera interactuen: 
 

 
 Interdependència positiva:  

 

Els alumnes seran els encarregats de crea uns anuncis per la seva escola i deixar-los a 

disposició de tota la comunitat educativa. Per realitzar aquesta activitat, tots els 

membres del grup hauran de treballar en equip per arribar amb èxit a l’objectiu 

principal
10 i 11

. 

 Exigibilitat i responsabilitat individual: 

Cada alumne del grup tindrà un rol assignat. La responsabilitat i el treball que farà cada 

alumne repercutirà en tot el bon funcionament del grup. Sense la col·laboració total de 

cada alumne, el treball no es realitzarà amb èxit
10 i 11

. 

 Interacció cara a cara: 

Durant tota l’activitat hi haurà un diàleg obert entre tot els membres de l’equip, aquesta 

situació és manifesta quan algun membre del grup requereix l’ajuda dels altres durant 

el procés d’aprenentatge
10 i 11

. 

 Habilitats social en joc: 

Els components del grup fomentaran la comunicació entre ells, aprendran ha escoltar-
se, a debatre temes relacionats amb el treball, consensuar idees, prendre decisions, 
etc. També es posarà de manifest les habilitats socials amb l’exposició oral per la 
presentació final 

10 i 11
. 
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 Avaluació del grup:  
 
Cada equip haurà de omplir al final de cada setmana unes “Actes de treball o Pla de 
l’equip”

 11
 on es farà referència a tot el que s’ha treball, la feina feta per cada membre 

del grup, materials utilitzats, problemes i solucions, i millores a realitzar per la pròxima 
setmana de treball. En aquestes actes també s’inclourà una rúbrica d’autoavaluació de 
l’equip amb els següents ítems: planificació, coordinació, rols dels membres i ús del 
material fotogràfic i de muntatge del vídeo

11
. 

 

L’ús d’aquesta metodologia cooperativa es fonamenta en 
11

: 

 Potenciar les relacions interpersonals del grup classe i amb professorat 

 Augmentar el rendiment, la participació i la motivació de l’alumnat respecte les tasques 
escolars 

 Millorar l’atenció a la diversitat i donar un suport més personalitzat a l’alumnat 

 Fomentar l’aprenentatge significatiu i contextualitzat, desenvolupar la creativitat i 
augmentar la qualitat i quantitat dels treballs 

 Afavorir l’autoestima d’un mateix i fomentar l’acceptació entre els diferents 
 

 

Alguns dels inconvenients que podem trobar alhora de plantejar una activitat cooperativa són: 

 Requereix una major planificació per part del professorat involucrat i de l’alumnat 

 Pot existir resistència al canvi per part de l’alumnat i dels docents 

 Pot existir enfrontaments entre els membres d’un mateix grup 

 Es necessita major temps de dedicació i d’una bona guia a seguir per a la matèria o 
l’activitat proposada 

 
 
 
 

4.5.2 Organització 
 
Aquesta activitat va dirigida a una classe de 4t d’ESO amb 20 alumnes de l’assignatura de 
Tecnologia. Aquests alumnes faran grups lliures de 4 persones, on cada membre del grup hi 
tindrà un rol diferent a desenvolupar. Els grups utilitzats seran de tipus “Formal i 
heterogenis”

11
 ja que duraran el que duri l’activitat i seran escollits per ells mateixos. 

 
 
 

4.5.3 Rols 

Una bona organització dels equips del treball cooperatiu vol dir assegurar-se de que els cinc 
elements esmentats anteriorment es compleixin. En l’activitat proposada s’han definit uns 
càrrecs o rols

10
 per a cada membre del grup. Cada rol es concretarà el màxim possible i 

detalladament pel bon funcionament del grup. També es tindrà present que les tasques siguin 
complementàries entre tots els rols i rotatives, d’aquesta manera tots els membres del grup 
coneixeran  tots els càrrecs proposats. 
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A continuació es mostra detalladament les diferents tasques de cada rol durant les diferents 
fases del projecte: 
 
 

 Director/a 
 

El director
6
 serà el responsable i l’encarregat de coordinar tot el grup, els rols i les tasques 

establertes. S’ocuparà de guiarà l’activitat, buscarà el material necessari per tot el procés de 
l’activitat i farà el control del temps. La seva tasca estarà íntimament lligada als altres rols de 
l’equip, així que serà qui debatrà les idees entre el guionista literari, el director artístic i el 
director fotogràfic. Supervisarà la feina dels altres membres del grup durant totes les fases de 
treball, ajudarà i intervindrà a les tasques dels altres rols.  
Al finalitzar cada sessió el director s’encarregarà de redactar l’acta de treball setmanal, on 
s’especificarà les operacions i processos que s’han realitzat durant aquella setmana, els 
encarregats de cada operació, aspectes que han solucionat amb èxit, els aspectes que han de 
millorar i l’autoavaluació del grup mitjançant una rúbrica. 

 

 Guionista literari: 

El guionista literari
6
 està íntimament lligat al guionista tècnic i al director.  

- Preproducció: aquest rol serà l’encarregat de inventar i crear la història, el guió literari 
i el guió tècnic. El guió tècnic són unes taules de treball on es reflecteix els 
requeriments de gravació de producció i els de postproducció, la coordinació dels 
mitjans, els plans de rodatge, el temps, el personal i les tasques a realitzar per tots els 
membres del grup. Les tasques lligades entre el guionista literari i el guionista tècnic 
seran la realització del guió literari i tècnic amb l’Storyboard. 

- Producció: les tasques a realitzar estaran lligades tant al director de fotografia com al 
director artístic, ja que es treballarà amb el suport del guió tècnic on es trobarà tota la 
informació referent als requeriments de gravació. Juntament amb del director, formaran 
un equip per captar els fotogrames.  

- Postproducció: la seva tasca serà dissenyar els títols inicials de l’animació i els crèdits 
finals de la mà del director artístic, i també elaborar juntament amb tots els membres de 
l’equip el muntatge del vídeo i la presentació oral amb suport informàtic. 

 

 Director artístic:  

El director artístic
6
 està íntimament lligat al director fotogràfic i al director.  

- Preproducció: aquest rol serà l’encarregat de dissenya l'escenari de gravació, crear 
els decorats, modelar els personatges, supervisar l'ambientació de cadascuna de les 
escenes i coordinar l’il·luminació amb el director de fotografia. Inicialment s’ocuparà 
d’elaborar l’Storyboard,  un conjunt de dibuixos estructurats en forma de vinyetes on es 
representen els plans de l’animació i ajuden a visualitzar les escenes i la seqüenciació 
durant el rodatge.  

- Producció: les tasques a realitzar estaran lligades amb el director de fotografia, ja que 
es treballarà mitjançant l’Storyboard per realitzar tots els fotogrames, i serà qui 
s’encarregarà de l’il·luminació de l’escena juntament amb el director fotogràfic.  

- Postproducció: la seva tasca serà dissenyar els títols inicials de l’animació i els crèdits 
finals amb l’ajuda del guionista, i també elaborar juntament amb tots els membres de 
l’equip el muntatge del vídeo i la presentació oral amb suport informàtic. 
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 Director de fotografia:  

El director fotogràfic
6
 està íntimament lligat a tots els membres de l’equip, ja que per realitzar 

el seu treball haurà de disposar del material elaborat pels altres rols. 

- Preproducció: aquest rol serà l’encarregat de triar les càmeres, de realitzar la recerca 
d’informació de la tècnica d’Stop Motion i d’ajudar al director artístic a dissenyar els 
escenaris i personatges.  

- Producció: la tasca a realitzar serà la de captar els fotogrames per finalment realitzar 
el muntatge del vídeo, i també serà l’encarregat de supervisarà el treball dels tècnics 
d'il·luminació (director artístic). 

- Postproducció: serà el principal responsable de descarregar les imatges al suport 
informàtic i elaborar l’edició del vídeo. Encara que aquest rol sigui el major responsable 
de l’editatge del vídeo, en aquesta fase les tasques les realitzarà juntament amb tots 
els membres de l’equip. Durant aquesta fase també haurà d’elaborar juntament amb els 
altres rols la presentació oral. 

 

 Equip col·laboratiu 

Tots els membres del grup hauran de redactar una memòria tècnica amb totes les fases del 
procés, els materials utilitzats, reportatge fotogràfic, les conclusions, etc. 

 

4.6 Atenció a la diversitat  

 

En un principi, la inclusió dels alumnes NEE
2
 s’inicia amb l’elaboració dels grups. Aquest grups 

de treball els faran ells mateixos alumnes aleatòriament, i s’aconseguirà que tots els grups 
siguin heterogenis i que tots formin part del procés de selecció i confecció dels seus grups de 
treball

13
. 

Una altra manera d’atendre a la diversitat durant tot el desenvolupament del projecte, és la 
utilització de les metodologies de treball cooperatiu i la utilització dels rols dins del grup

10
. 

Aquest tipus de metodologia fomenten i milloren la dinàmica de treball d’alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge. Generalment, aquest tipus d’aprenentatge ajuda a reforçar la 
competència social, la interdependència positiva, l’autonomia personal, la iniciativa i l’augment 
de qualitat del treball realitzat

12
. A  més a més, es proporcionarà l’opció de que els rols dintre 

del grup siguin rotatius. D’aquesta manera tots els membres del grup podran conèixer a fons 
les feines i tasques de cada rol. 

Dit això, no només hi hauran aquestes metodologies de treball per atendre a la diversitat, sinó 
que el professor serà l’eix vertebral de totes les activitats proposades, i serà qui donarà un 
recolzament més exhaustius aquells alumnes i equips que ho necessitin per avançar en el seu 
treball. Per avaluar i fer el seguiment de cada alumne, disposarà al final de cada setmana de 
“l’acta de treball o el Pla de l’equip”

11
. D’aquesta manera el professor podrà identificar 

quines persones necessiten d’una guia més pautada, coneixerà si els rols i les seves 
responsabilitats estan ben assumits, i si el treball es desenvolupa amb normalitat. Les actes 
seran una ajuda per al professor, ja que tot aquest seguiment dels alumnes ho haurà d’anar 
fent in situ durant les sessions de treball. 
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A més a més, de tot el treball proposat, es facilitarà les següents pàgines web:  

- http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html  

- http://alumbraaqui.blogspot.com.es/2010/12/stop-motion-en-el-aula.html 

- http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion 

En aquestes pàgines webs es presenten diferents fonts d’informació, com per exemple: 
- Els passos que s’han de realitzar per poder desenvolupar una pel·lícula o producció 

cinematogràfica. 
- Diferents exemples d’animacions amb la tècnica d’Stop Motion.  

 
Els alumnes podran consultar les pàgines webs per solucionar els problemes apareguts durant 
tot el procés del treball. 
 
Per finalitzar tot aquest procés d’inclusió als alumnes NEE, el professor podrà redactar altres 
criteris d’avaluació segons els seguiments realitzats a l’aula i a les “actes de treball”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

² Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament. («BOE» 106, de 4-5-2006.). Llei orgànica 2/2006, de 3 de 
maig, d’educació. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (títol II, capítol I) [en línia] [Consulta: 25 Març 

2013]. 

Disponible a: http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://alumbraaqui.blogspot.com.es/2010/12/stop-motion-en-el-aula.html
http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
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      4.7  Fases del projecte 

 

4.7.1 Preproducció6 

 Fase 1: La idea6 

En aquesta primera fase tots els membres de l’equip hauran de pensar i esbrinar de quina 
manera podran transmetre el missatge. Al principi de l’activitat es donarà un tema que ells 
hauran de desenvolupar com un anunci. Aquest tema fa referència a “l’Escola Verda” i a la 
sostenibilitat d’aquesta. 

Per poder transmetre aquesta idea, cada grup haurà de pensar en els tipus de personatges i 
l’escenari on transcorrin els fets, per poder acotar el temps de l’animació el màxim possible. 
Encara que cada grup pugui decidir de quina manera transmetre el missatge, es donaran unes 
idees bàsiques o vídeos d’exemples per a que els grups que ho necessitin les puguin fer servir.  

Així que, en finalitzar tota aquesta fase el grup haurà d’haver redactat un llistat, un mapa 
mental o un esquema amb la pluja d’idees inicial on apareguin tots els factors que intervindran  
a l’animació. 

Durant aquest procés el director s’encarregarà de coordinar i dirigir l’equip, i fer una explicació 
exhaustiva de totes les fases a realitzar durant el projecte i les tasques de cada rol durant el 
procés. 

 
Fase 2: informació i documentació de recerca6 
 

Durant aquesta fase, cada membre del grup haurà de saber quines són les seves tasques a 
desenvolupar i de quina manera ho farà. Cada membre del grup, depenent del rol que se li  
assigni haurà de buscar i fer una recerca d’informació mitjançant Internet, d’allò que se li ha 
encomanat.  

Aquesta fase es podrà realitzar paral·lelament a la fase número 1. 

 
Fase 3: Guió literari i Guió tècnic6 
 

El Guionista literari amb l’ajuda del director haurà de redactar el guió literari i el guió tècnic. 
 
El guió literari és un escrit on es detalla l’estructura narrativa de l’animació, es descriuen els 
escenaris, les accions que es faran a cada escena, i el caràcter i característiques dels 
personatges o objectes a animar. També s’inclouran (en el cas que hi hagin) els textos que 
apareixeran a cada escena, o els diàlegs entre els personatges.   

El guió tècnic és una guia de treball redactada mitjançant taules on s’indica els requeriments de 
gravació de la producció i de la postproducció. En aquestes taules s’especifica la coordinació 
de mitjans i materials utilitzats, els plans de rodatge, el temps estimat, els personal i tasques a 
realitzar per ells. Aquest pla de treball marca les accions que es portaran a terme durant tota la 
producció, i permet estructurar tota la feina amb les necessitats i les dificultats del rodatge.  

El pla de treball s’elaborarà en format de taula on s’indicarà el següent: 

 1r Columna: Número d’escena i persones responsables d’aquesta. 

 2n Columna: Número de plano 

 3r Columna: Tipus d’imatge, equipament tècnic, enregistrament, il·luminació, 

localització i decorats, utensilis i personatges. 

 4t Columna: Referència a l’àudio, la música o el text. 

 5è Columna: Temps de l’escena. 
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Per desenvolupar aquesta fase es podran utilitzar eines web 2.0 com el Google Drive o el 
Prezi. 

En el moment que estigui finalitzat el guió literari i el guió tècnic, el director s’encarregarà de 
supervisar-lo i distribuir còpies a tots els membres de l’equip. 
 

 
Fase 4: Storyboard6 
 

Durant aquesta fase del projecte el director artístic amb l’ajuda del director i director de 
fotografia haurà de dissenyar l’Storyboard de la història. Opcionalment aquesta fase es podrà 
realitzar paral·lelament a la fase 3. 
 
L’Storyboard és un conjunt de dibuixos amb una estructura similar als dels còmics. Es realitza 
mitjançant vinyetes que representen els plans de l’animació, facilitant d’aquesta manera la visió 
general de les escenes i la seqüenciació durant tot el rodatge. 

Paral·lelament el director de fotografia farà un anàlisis exhaustiu del funcionament de la càmera 
fotogràfica a utilitzar durant la producció i del tipus d’iluminació que es necessitarà.  

En el moment que estigui finalitzat l’Storyboard, el director s’encarregarà de supervisar-lo i 
distribuir còpies a tots els membres de l’equip. 
 

Aquesta fase es podrà realitzar paral·lelament a la fase número 3. 

 
 

4.7.2 Producció6 
 

Fase 5: Creació dels escenaris i personatges6 

En aquesta fase, el director artístic juntament amb el director de fotografia buscaran les 
localitzacions i els decorats, faran el modelatge dels personatges o dels objectes a animar i 
prepararan tota l’estructura tècnica d’il·luminació i paràmetres escenogràfics on es 
desenvoluparà l’acció. Normalment a la tècnica d’animació d’Stopmotion els escenaris són 
superfícies llises i diàfanes. 

Durant aquesta fase i quan es tingui tota la informació recopilada del material necessari per 
realitzar els escenaris i personatges, es crearà una taula de treball de desglossament de 
material (d'atrezzo, mobiliari, personatge i  material elèctric). 

 

Fase 6: Captació dels fotogrames6 

El responsable d’aquesta fase serà el director de fotografia i el tècnic d’iluminació i de càmera 
serà el director artístic. En aquesta etapa serà on es seguirà tota la planificació feta durant la 
preproducció i es comprovarà la seva eficàcia.  

Durant aquesta fase es farà tot l’enregistrament dels fotogrames mitjançant la càmera 
fotogràfica. Per avançar el treball en aquesta fase, es formaran dos grups de treball dins de 
l’equip. En un grup hi estarà el director i guionista literari amb una càmera, i a l’altre grup que  
hi treballarà el director artístic i el director fotogràfic amb una altre càmera.  

Al finalitzar cada sessió de gravació s’haurà de guardar el material gravat i preparar la propera 
sessió de gravació. El treball diari es recollirà mitjançant un dietari format per unes taules 
establertes de treball de totes les feines realitzades, el temps que s’ha trigat i els rols que han 
estat involucrats. 
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4.7.3 Postproducció6 
 

Fase 7: Anàlisis de l’àudio i la música de l’animació6 
 

Durant aquest procés, tot l’equip de rodatge es reunirà i decidirà la música i els sons que 
acompanyaran a l’animació. Al finalitzar aquesta fase el so s’introduirà al muntatge del vídeo.  
 
Aquesta fase es podrà realitzar paral·lelament a la fase número 6. 
 

Fase 8: Edició del vídeo6 

En aquesta fase de treball, tots els membres de l’equip hauran de participar. Es començarà 
amb la descarrega de les fotografies de la càmera fotogràfica a l’ordinador i la tria dels 
fotogrames vàlids. Quan es finalitzi la tria dels fotogrames, s’iniciarà el muntatge i l’edició del 
vídeo animat amb el programari lliure Windows Movie Maker. 

Per introduir el so o la música que acompanyarà l’animació es podrà fer paral·lelament al 
muntatge o al finalitzar l’edició del vídeo.  

Paral·lelament es podrà realitzar el disseny i el redactat dels títols inicials i els crèdits finals per 
introduir-los finalment a tot el muntatge. 

 

Fase 9: Memòria tècnica i presentació oral 
 

En aquesta última fase tot els membres de l’equip treballaran col·laborativament en redactar la 
memòria tècnica i dissenyar la presentació oral amb suport informàtic. Per desenvolupar 
aquesta fase es podran utilitzar eines web 2.0 com el Google Drive o el Prezi. 
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4.8 Programació de l’activitat 

 

El taller està organitzat per desenvolupar-lo durant 27 sessions, amb un total de 27 hores 
aproximadament durant 1 mes i dos setmanes de treball, i es deixarà 3 sessions de marge per 
si hi han grups que necessiten més temps per acabar el seu projecte. Aquesta activitat es farà 
coincidir amb 30 hores d’un crèdit.  

El procés de preproducció durarà les set primeres sessions. Els espai on es desenvoluparà 
l’activitat seran l’aula d’Informàtica i d’Educació Visual i Plàstica, i les assignatures que 
intervindran seran les de Tecnologia i Educació Visual i Plàstica.  

El procés de producció es realitzarà durant set sessions.  L’espai on es desenvoluparà 
l’activitat serà l’aula d’Educació Visual i Plàstica, i les assignatures que intervindran seran 
Educació Visual i Plàstica, i Tecnologia.  

Durant el procés de postproducció es necessitaran onze sessions. L’espai on es 
desenvoluparà l’activitat serà l’aula d’informàtica, i les assignatures que intervindran seran les 
de Tecnologia i Música.  

Finalment i durant dos sessions es farà la presentació de tots els projectes i el passi d’estrena. 

En aquesta programació es detallà el següent: els objectius i continguts treballats durant cada 
fase, les competències bàsiques i específiques, les metodologies de treball, els recursos 
utilitzats, les diferents activitats, ja siguin d’aprenentatge o d’avaluació, els criteris i instruments 
d’avaluació, les ponderacions de la nota final, la connexió amb les altres matèries, i la 
seqüenciació i temporització.  

En les taules de seqüenciació i temporització es detalla el següent: el número de sessió, l’aula 
on es realitzarà l’operació, les assignatures que intervenen, la descripció dels rols i les feines a 
fer per cadascun d’ells, els temps proposat, els recursos materials, l’atenció a la diversitat i el 
tipus d’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88089-memòria 

Creació d’uns anuncis amb la tècnica de Stop Motion a 4t d’ESO 20 

 

 

FASE OBJECTIUS CONTINGUTS 
COMPETÈNCIES 

DE L’ÀREA BÀSIQUES 

 O1 – Buscar, analitzar i filtrar 
informació trobada a Internet 
o d’altres fonts per realitzar 
una animació amb la tècnica 
d’Stop Motion. 

C1 – Buscar i analitzar Informació i 
documentació relacionada amb la tècnica d’Stop 
Motion i el món de les animacions. 

 

Comprensió i expressió dels missatges, 
tant orals com escrits, visuals o corporals 

Adquisició de vocabulari específic, que ha 
de ser utilitzat en els processos de recerca, 
anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la 
informació. 

Cerca, selecció i processament de la 
informació provinent de mitjançant eines 
TIC i Internet, referent al món de l’animació. 

Organització i coordinació dels diferents 
fotogrames a capturar, del material a 
utilitzar, dels temps de durada de cada 
fase, etc... 

Debat i canvi d’opinions a l’aula 

Interacció i coordinació amb els membres 
del grup cooperatiu 

 

Lingüística i audiovisual 

Tractament de la 
informació i competència 
digital 

Social i ciutadana 

Aprendre a aprendre 

Autonomia personal 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

Artística i cultural 

Matemàtica 

O2- Crear l’estructura 
narrativa de l’animació: els 
escenaris, les accions que es 
faran a cada escena, textos 
narratius, i el caràcter i 
característiques dels 
personatges o objectes a 
animar. 

O3 – Crear una taula amb el 
pla de treball on s’indica tota 
la informació referent a les 
escenes. 

C2 – Crear un guió literari i guió Tècnic 

 

O4 –  Realitzar la estructura 
visual dels diferents plans de 
l’animació.  

C3 – Dissenyar un StoryBoard 

 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PRODESSOR/A 

4t ESO 27 sessions 3r trimestre 2012/2013 Laura Garcia Garcia 

ÀREA / MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTIVA 

Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, i 
Música 

Creació d’uns anuncis amb la tècnica d’Stop Motion a 4t d’ESO 
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O5 – Realitzar un anàlisis 
exhaustiu del funcionament 
de la càmera fotogràfica a 
utilitzar durant la captació 
dels fotogrames, i del tipus 
d’il·luminació que es 
necessitarà.  

O6 – Interpretar les diferents 
eines i opcions que 
proporciona el programa 
d’edició de vídeo Windows 
Movie Maker 

C4 – Eines d’edició de vídeo i material de 
gravació 

- Windows Movie Maker 
- Càmera fotogràfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O7 – Dissenyar i modelar els 
personatges i escenaris de 
l’animació. 

O8 – Crear una taula de 
treball de desglossament de 
material (d'atrezzo, mobiliari, 
personatge i  material elèctric 
o d’il·luminació). 

O9 – Analitzar i preparar 
l’estructura tècnica 
d’il·luminació i paràmetres 
escenogràfics on es 
desenvoluparà l’acció. 

C5 - Creació dels escenaris i personatges 

 

Comprensió i expressió dels missatges, 
tant orals com escrits, visuals o corporals 

Adquisició de vocabulari específic, que ha 
de ser utilitzat en els processos de recerca, 
anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la 
informació. 

Dissenyar físicament els diferents elements 
que intervenen en l’animació amb l’ajuda 
de material reciclat 

Fer ús d’eines de captació de fotogrames: 
càmeres 

Organització i coordinació dels diferents 
fotogrames a capturar, i estimació del 
temps total. 

Debat i canvi d’opinions a l’aula 

Interacció i coordinació amb els membres 
del grup cooperatiu 

 

Lingüística i audiovisual 

Tractament de la 
informació i competència 
digital 

Aprendre a aprendre 

Autonomia personal 

Coneixement i la 
interacció amb el món 
físic 

Social i ciutadana 

Artística i cultural 

O10 – Dissenyar la 
seqüència dels diferents 
fotogrames que apareixeran 
a l’animació 

O11 – Captar els diferents 
fotogrames de l’animació 

C6 - Captació dels fotogrames 
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 amb els dispositius mòbils 
escollits: càmeres 
fotogràfiques o mòbils. 

O12 – Posar en pràctica els 
diferents plans 
cinematogràfics. 

O13 – Realitzar el seguiment 
del projecte amb el material 
realitzat a la fase de 
preproducció. 

 

 

 

 

 

 

 

O14 – Escollir i plantejar la 
música que acompanyarà a 
l’animació 

O15 – Capturar, editar i 
exportar àudio i vídeo. 

O16 – Aplicar tècniques de 
tractament de la imatge 
digital, transicions, efectes, 
etc. 

C7 - Anàlisis i edició de l’àudio i la música de 
l’animació 

C8 - Edició i muntatge final del vídeo 

Comprensió i expressió dels missatges, 
tant orals com escrits, visuals o corporals 

Adquisició de vocabulari específic, que ha 
de ser utilitzat en els processos de recerca, 
anàlisi, selecció, síntesi i comunicació de la 
informació. 

Destresa amb l’exportació, editatge de les 
fotografies amb el programa d’edició de 
vídeo. 

Organització i coordinació del temps de 
duració de l’animació 

Debat i canvi d’opinions a l’aula 

Interacció i coordinació amb els membres 
del grup cooperatiu durant el treball i 
l’exposició oral 

Utilització d’eines web 2.0 per presentar els 
treballs proposats a l’aula: Prezi 

 

Coneixement i la 
interacció amb el món 
físic 

Aprendre a aprendre 

Lingüística i audiovisual 

Social i ciutadana 

Tractament de la 
informació i competència 
digital 

Aprendre a aprendre 

Autonomia personal 

Artística i cultural 

Matemàtica 

O17 – Presentar el producte 

creat amb l’ajuda d’eines TIC 

C9 - Presentació dels projectes oralment 
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METODOLOGIA, MATERIALS I RECURSOS 
TIPOLOGIA D’ACTIVITATS 

D’APRENENTATGE D’AVALUACIÓ 

 

Metodologia: 

- Metodologia d’aprenentatge cooperatiu (rols) 
- Aprenentatge significatiu i contextualitzat. 
- Exposar el tema d’una manera dinàmica, utilitzant informació actual i vídeos. 
- Debats amb el grup de classe (participació activa de l’alumnat). 
- Resolució de les diferents fases del projecte individualment o en grup. 
- Utilització d’eines TIC. 
 

Materials i recursos:  

- Guia de treball de l’alumnat 
- Internet 
- Google Drive i Prezi 
- Presentacions amb suport digital 
- Aula d’Informàtica 
- Aula d’Educació Visual i Plàstica 
- Programari d’editatge Windows Movie Maker 
- Pàgina web:  

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html 
http://alumbraaqui.blogspot.com.es/2010/12/stop-motion-en-el-aula.html 
http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion 

- You tube 
 
 
 
 
 
 
 

- Realitzar diferents recerques 
d’informació a Internet 

- Disseny i creació: 

- Guió literari 
- Guió tècnic 
- Storyboard 
- Personatges, escenari 

i atrezzo 
- Estructura 

d’il·luminació 
 

-Captura de fotogrames amb 
càmera fotogràfica 

- Capturar, editar i exportar 
àudio i vídeo. 

-Windows Movie Maker 

- Prezi i Google Drive 

- Animació (música, imatge, 
disseny i originalitat) 
 

- Presentació oral del projecte i 
suport digital amb Prezi 

 
- Memòria tècnica: 

 

 Guió literari 

 Guió tècnic 

 Storyboard 

 Actes de treball 

 Taules de treball (pla 
de treball i taula de 
materials)  

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://alumbraaqui.blogspot.com.es/2010/12/stop-motion-en-el-aula.html
http://xombit.com/2012/10/stop-motion-tecnica-animacion
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
CA1 - Utilitzar amb soltesa les eines multimèdia de captura i editatge dels fotogrames i 
so: programari lliure Windows Movie Maker i càmera fotogràfica. 
CA2 – Exposar de manera correcta el projecte realitzat amb l’ajuda de l’eina TIC Prezi. 
CA3 – Dissenyar el material necessari per poder organitzar i coordinar una animació: 
guió literari, guió tècnic, Storyboard, taules del pla de treball i taula de material. 
CA4 - Dissenyar i atendre als objectius inicials establerts a la guia de treball referents al 
personatges, escenari i atrezzo. 
CA5 – Aplicar tècniques de tractament de la imatge digital, transicions i efectes durant el 
muntatge del vídeo. 
CA6 – Crear un anunci amb la tècnica d’Stop Motion referent a temes relacionats amb 
l’Escola Verda, el reciclatge i la sostenibilitat. 
CA7 - Tenir una bona actitud a l’aula d’informàtica i d’educació visual i plàstica, respectar 
les normes d’utilització i col·laborar en el manteniment dels ordinadors i del material 
escolar. 
CA8 – Participar activament al grup de treball cooperatiu i demostrar interès pels temes 
tractats durant tot el projecte. Redactar diverses “actes de treball” setmanals. 
 
Nota final 
 

- Animació 40% 
- Memòria tècnica 30%: 

 

 Guió literari i tècnic (pla de treball i taula de materials) 15% 

 Storyboard 10% 

 Actes de treball 5% 
 

- Presentació oral 15% 
- Presentació Prezi 15% 

 
 
 
 
 

1. Ciències socials: Història i contextos socials. 
 

2. Ciències Naturals: Tres R, reduir, reutilitzar i reciclar. Prendre 
consciència dels materials reciclats a la nostra vida diària. 

 
3. Llengües: realització de textos orals i escrits per comunicar i 

compartir projectes. Presentació de documentació i treballs. 
 

4. Matemàtiques: Taules, coordinació i organització del temps i 
material de tota l’animació 

 
5. TIC amb totes les matèries. 
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Nº 
SESSIÓ 

ESPAI DE 
TREBALL 

ASSIGNAT
URA 

ROLS 
DESCRIPCIÓ DE LES 

ACTIVITATS 
MATERIALS I RECURSOS 

TEM
PS 

ATENCIÓ A 
LA 

DIVERSITAT 

TIPOLOGIA 
D’ACTIVITA

TS 

1 i 2 
Aula de 

tecnologia i 
d’informàtica 

  
Tecnologia 

 
Professor 

- Presentació de l'activitat i 
explicació teòrica de la tècnica 
d’animació Stop Motion 
- Visionat d'algun vídeo d'exemple  

Youtube 
Presentació Power Point 
Guia de treball 

 
45’ 

-  

Tots els 
membres 
del grup 

- Recerca d’informació de la 
tècnica d’Stopmotion 
 

Actes de treball 
Guia de treball 
Internet 

 
1h 
15’ 

- 

Activitat 

d’aprenentat

ge i 

d’avaluació 

3 

 
Aula de Ed. 

Visual i 
Plàstica 

 
 

Ed. Visual i 
Plàstica 

 

Director 

-Explicació de cada fase i de les 
tasques relacionades de cada rol. 
- Debat i pluja d’idees del tema a 
desenvolupar. 
- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Redactat de les actes de treball 

Actes de treball 
Guia de treball 
 

 
60’ 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web: 

http://www.digi

tal-

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

ml 

 

Activitat 
d’aprenentat
ge i 
d’avaluació 

Guionista 
literari 

- Debat i pluja d’idees del tema a 
desenvolupar. 
- Redactat del guió literari  
 

Guia de treball 
 

60’ 

3 
Aula 

d’informàtica 
Tecnologia 

Director 
artístic 

- Debat i pluja d’idees del tema a 
desenvolupar. 
- Redactat de l’Storyboard 

Guia de treball 
 

60’ 

Director 
fotogràfic 

- Debat i pluja d’idees del tema a 
desenvolupar. 
- Recerca d’informació sobre les 
diferents càmeres a utilitzar, 
il·luminació i plans. 

Guia de treball 
Internet 

 
60’ 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
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4 i 5 

 
Aula de Ed. 

Visual i 
Plàstica 

 
 
Ed. Visual i 

Plàstica 

Director 

- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Ajudar als diferents components 
del grup en les seves tasques 
- Redactat de les actes de treball 

Actes de treball 
Guia de treball 
 

 
60’ 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web: 

http://www.digi

tal-

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

ml 

 
 
 
 

Activitat 
d’aprenentat

ge i 
d’avaluació 

Guionista 
literari 

- Acabar el guió literari 
- Redactat del guió tècnic  

Guia de treball 
 

60’ 

Director 
artístic 

- Redactat de l’Storyboard. 
- Disseny de l’escenari i dels 
personatges a animar 

Guia de treball 
Material reciclat (paper de 
diari) 

60’ 

Director 
fotogràfic 

- Disseny de l’escenari i dels 
personatges a animar 

Guia de treball 
Material reciclat (paper de 
diari) 
Internet 
 

60’ 

Professor 
- Reunió amb els grups per 
realitzar l’avaluació formativa de 
la fase de preproducció 

Guia de treball 
 

60’ 

 
 

6 i 7 
 
 
 
 

 
 

Aula de Ed. 
Visual i 
Plàstica 

 
 
 

Ed. Visual i 
Plàstica 

Director 

- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Ajudar als diferents components 
del grup en les seves tasques 
- Redactat de les actes de treball 

Actes de treball 
Guia de treball 
 

 
2 h. 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

 

 

Activitat 
d’aprenentat
ge i 
d’avaluació 

Guionista 
literari 

- Redactat del guió tècnic  Guia de treball 2 h. 

Director 
artístic 

-Taula de treball de 
desglossament de material. 
- Disseny de l’escenari i dels 
personatges a animar 

 
Guia de treball 
Material reciclat (paper de 
diari) 
 
 

2 h. 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
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Director 
fotogràfic 

- Disseny de l’escenari i dels 
personatges a animar 

Guia de treball 
Material reciclat (paper de 
diari) 
Internet 

2 h. 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web:  

 

http://www.digi

tal-

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

ml 

 
8, 9,  

10, 11, 
12, 13 i 

14 

 
Aula de Ed. 

Visual i 
Plàstica 

Tecnologia  
i 

Ed. Visual i 
Plàstica 

Director 

- Coordinació de l’equip 
- Captació dels fotogrames i 
tècnic d’il·luminació 
- Redactat de les actes de treball 

Actes de treball 
Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Pla de treball 
Càmera fotogràfica 
Trípode 
Escenari, personatges i 
atrezzo 

 
3 h. 

 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web: 

http://www.digi

tal-

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

 

Activitat 
d’aprenentat
ge i 
d’avaluació 

Guionista 
literari 

- Captació dels fotogrames i 
tècnic d’il·luminació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Pla de treball 
Càmera fotogràfica 
Trípode 
Escenari, personatges i 
atrezzo 

3 h. 

Director 
artístic 

- Captació dels fotogrames i 
tècnic d’il·luminació 

Guia de treball 
Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Taula de material 
Càmera fotogràfica 

3 h. 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
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Trípode 
Escenari, personatges i 
atrezzo 

ml 

 

 

 

Director 
fotogràfic 

 
 

- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Captació dels fotogrames i 
tècnic d’il·luminació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Taula de material 
Càmera fotogràfica 
Trípode 
Escenari, personatges i 
atrezzo 

3 h. 

Professor 
- Reunió amb els grups per 
realitzar l’avaluació formativa de 
la fase de producció 

Guia de treball 
 

60’ 

 
15, 16, 
17, 18, 
19 i 20 

 
Aula 

d’informàtica 

 
 

Tecnologia 

Director 
- Coordinació de l’equip 
- Edició i muntatge de l’animació 
- Redactat de les actes de treball 

Actes de treball 
Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Càmera fotogràfica 
Cable de la càmera 
Fotogrames 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 

 
3 h. 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web: 

http://www.digi

tal-

 

Activitat 
d’aprenentat
ge i 
d’avaluació 

Guionista 
literari 

- Edició i muntatge de l’animació 
- Disseny del títol inicial i els 
crèdits finals 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Càmera fotogràfica 
Cable de la càmera 
Fotogrames 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 

3 h. 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html
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Director 
artístic 

 
- Edició i muntatge de l’animació. 
- Disseny del títol inicial i els 
crèdits finals  
 
 
 
 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Càmera fotogràfica 
Cable de la càmera 
Fotogrames 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 

3 h. 

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

ml 

 

Proporcionar  

diferents 

enllaços de 

tutorials del 

programari 

Windows 

movie Maker Director 
fotogràfic 

- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Edició i muntatge de l’animació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
StoryBoard 
Càmera fotogràfica 
Cable de la càmera 
Fotogrames 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 

3 h. 

21, 22 i 
23 

Aula 
d’Informàtica 

Tecnologia 
i 

Música 

Director 

- Coordinació del grup i de la 
feina de cada membre de l’equip. 
- Reunió inicial de suport d’àudio 
- Edició del so i música de 
l’animació 
- Redactat de les actes de treball 

Acta de treball 
Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 
So i música de l’animació 

 
2 h. 

Donar un 

suport més 

exhaustiu 

aquell alumnat 

que ho 

necessiti. 

 

Rotació dels 

rols 

 

Proporcionar 

la direcció de 

la següent 

pàgina web: 

http://www.digi

 

Activitat 
d’aprenentat
ge  
Avaluació 
parcial 

Guionista 
literari 

- Reunió inicial de suport d’àudio 
- Edició del so i música de 
l’animació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 
So i música de l’animació 

2 h. 

Director 
artístic 

- Reunió inicial de suport d’àudio 
- Edició del so i música de 
l’animació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 

2 h. 

http://www.digital-text.com/muestra_capitulos/2010/lc313c.html


88089-memòria 

Creació d’uns anuncis amb la tècnica de Stop Motion a 4t d’ESO 30 

 

So i música de l’animació tal-

text.com/mues

tra_capitulos/2

010/lc313c.ht

ml 

 

Proporcionar  

diferents 

enllaços de 

tutorials del 

programari 

Windows 

movie Maker 

 
Director 

fotogràfic 

- Reunió inicial de suport d’àudio 
- Edició del so i música de 
l’animació 

Guia de treball 
Guió literari i tècnic 
Ordinador i Internet 
Programari Windows Movie 
Maker 
 
So i música de l’animació 

2 h. 

Professor 
- Reunió amb els grups per 
realitzar l’avaluació formativa de 
la fase de producció 

Guia de treball 
 

60’ 

24 i 25 
Aula 

d’Informàtica 
Tecnologia 

Tots els 
membres 
del grup 

-Redactat de cada fase del 
procés i desenvolupament de la 
presentació oral mitjançant el 
Prezi (feina per acabar a casa). 
 

Guia de treball 
Prezi 
Memòria tècnica 
Animació 

1h. 

Proporcionar 
enllaços de 
diferents 
tutorials del 
Prezi. 

Activitat 
d’aprenentat

ge 

26 i 27 
Aula de Ed. 

Visual i 
Plàstica 

Tecnologia 
Ed. Visual i 

Plàstica 
i 

Música 

Tots els 
grups 

-Exposicions orals dels treballs 
amb ajuda de suport tècnic.  
-Passi d'estrena dels anuncis 
Entregar:  
- Memòria tècnica 
- Guió literari, tècnic  i Storyboard 
- Pla de treball i taula de material 
- Presentació amb Prezi 

Presentació amb suport digital: 
Prezi 
Animació 
Projecte (Memòria tècnica, 
guió literari i tècnic, Storyboard 
i pla de treball i taula de 
material) 

 
1h 

- 
Activitat 
d’avaluació 

4.8.1 Taula: Programació de l’activitat
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4.9  Materials  
 

 
Per desenvolupar integrament les diferents fase del projecte serà necessària l’aula 
d’Informàtica amb els ordinadors, Internet, els diferents navegadors per cercar la informació 
necessària, la càmera fotogràfica o els mòbils amb càmera, el cable de la càmera, el trípode, 
un focus de llum, paper de diari i material escolar, l’escenari escollit o modelat, els personatges, 
l’atrezzo, el programari lliure Windows Movie Maker i la guia de treball de l’alumnat. 
 
Per què l’alumnat pugui seguir amb èxit el seus processos de treball disposarà d’una guia de 
treball on s’especificarà el següent: 

 
- Què és un Stop Motion 
- Fases del projecte 
- Descripció dels diferents rols i de les seves tasques en cada fase 
- Material a realitzar en cada fase  
- Material a presentar per avaluar 
- Calendari amb la temporització 
- Les rúbriques d’avaluació amb les ponderacions totals del projecte 

 
Generalment, el material didàctic de l’alumnat serà desenvolupat en un petit dossier amb tota la 
informació explicada i descrita en aquest projecte. 

 

 

 

4.10 Avaluació  

 

Per realitzar l’avaluació de cada fase es proposaran diverses “rúbriques”
10

 per fer més fàcil 
l’avaluació tant per part del professor com per part de l’alumne. 

Aquestes rúbriques ajudaran als alumnes a pensar i orientar el que s’esperà del seu treball, 
fixant els detalls que es demanen i d’aquesta manera ajudant a desenvolupar el seu treball molt 
millor. D’altra banda, també serà de gran ajuda al professorat  per saber si els objectius 
establerts en un inici s’han complert. Amb els diferents ítems establerts en les rúbriques, el 
professor podrà donar pistes als alumnes de on han de posar més interès. 

D’altra banda, tot el treball que es faci durant les sessions de treball es farà mitjançant 
observacions in situ i amb feedback immediat. Durant aquestes observacions, el professor farà 
el seguiment del treball mitjançant els diferents ítems de les rúbriques proposades. Com ja s’ha 
esmentat a l’apartat 4.6 Atenció a la diversitat, el professor s’ajudarà d’aquestes observacions 
in situ i de les “actes de treball o pla de l’equip”

11
 per poder fer l’avaluació de l’actitud 

individual de cada alumne i de la seva participació a l’activitat. 

L’avaluació del projecte serà una avaluació continuada durant tots els tres processos i 
formativa en diferents moments de cada fase. Aquesta avaluació formativa es farà una vegada 
en la fase de preproducció, una altre a la fase de producció i una final a la fase de 
postproducció (abans de la presentació final). Durant aquestes avaluacions, el professor farà 
una reunió amb cada equip i els membres del grup hauran d’exposar el seu treball en aquell 
moment i explicar la feina pendent i els problemes que vagin sorgint per solucionar-los. En 
aquestes petites intervencions per part del professor, es podrà conèixer l’evolució de cada 
alumne, el seu treball realitzat i les seves tasques relacionades amb el seu rols. 
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A continuació es mostra la taula d’avaluació sumativa amb les ponderacions corresponents 
als procediments, els conceptes i actituds: 

 

AVALUACIÓ 

Continguts Ponderació Criteris d’avaluació 

saber fer 40% 

Realització de l’anunci 

Presentació del projecte       

saber 40% 

Realització de la memòria tècnica 
- Actes de treball 
- Guio literari, guió tècnic i StoryBoard 
- Taules: pla de treball i material 

 
Presentació del projecte amb suport digital - Prezi 

saber ser i 
compatir 

20% 
Participació activa al grup de treball cooperatiu 
Actitud cooperativa amb els companys 
Demostració d’interès pels temes tractats  

Taula 4.10.1 
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4.10.1 Rúbriques10 

 

Proposat de rúbrica de criteris d’avaluació per l’autoavaluació del grup setmanal 

 

Ens autoavaluem i 
per tant...millorem 

Nivell 3 (avançat) 

Excel·lent - Notable 

Nivell 2 (bàsic) 

Bé - suficient 

Nivell 1 (baix) 

Insuficient 

Planificació 
Treball molt ben planificat, 
tant temporalment com en la 
distribució de tasques 

S’aprecia una 
planificació prèvia, tot i 
que falta la previsió en 
l’organització temporal 

Bo s’aprecia una 
planificació prèvia del 
treball a realitzar. 

Coordinació 
Bona organització de tot 
l’equip que es reflecteix en el 
producte final 

L’equip es coordina 
mínimament per tal de 
realitzar tot el treball 

No s’aprecia 
coordinació en les 
diferents tasques 
realitzades 

Rols dels membres 
Els rols estan plenament 
assumits 

Cada membre de l’equip 
assumeix el seu rol, però 
falla la transmissió 
d’informació dins de 
l’equip 

Els membres d l’equip 
no assumim plenament 
el nostre rol 

Taula 4.10.1.1 

 

 

Proposat de rúbrica de criteris d’avaluació per la memòria tècnica 

 

Criteris 
Nivell 3 (avançat) 

Excel·lent - Notable 

Nivell 2 (bàsic) 

Bé - suficient 

Nivell 1 (baix) 

Insuficient 

Cerca d’informació 
Bona cerca i tria dels 
millors materials 

Cert esforç en la cerca, 
tot i que els materials 
poden millorar 

Poc esforç en la cerca i 
poca qualitat dels 
materials trobats 

Elaboració del 
contingut 

Continguts molt ben 
elaborats amb un 
enfocament original. 

Es presenta tot el treball 
proposat 

Material poc elaborat, 
que no s’adapta al que 
es demana. Hi falten 
punts del treball 
proposat. 

El material ha estat 
reproduït sense 
elaboració i falten més 
de 50% dels punts 
proposats. 

Llenguatge i 
simbologia 

Correcció ortogràfica i 
simbologia correcta 

Hi ha bastants errors 
d’ortografia i rarament 
utilitza la simbologia 

Ple de faltes 
d’ortografia i sense 
utilitzar la simbologia 

Presentació 
Molt bona presentació i 
original 

Cada apartat està 
organitzat, però no hi ha 
una línia estètica 

Confús, incomplet i 
sense un estil clar 

Taula 4.10.1.2 
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Proposat de rúbrica de criteris d’avaluació per l’animació 

 

 

Avaluació parcial Nivell 3 (avançat) 

Excel·lent - Notable 

Nivell 2 (bàsic) 

Bé - suficient 

Nivell 1 (baix) 

Insuficient 

Apareixen seus 
creadors, el títol de 
l’animació i els crèdits 
finals 

Apareixen tots els 
membres de l’equip i el 
títol sense cap falta 
d’ortografia 

Apareixen tots els 
membres de l’equip i el 
títol però hi ha faltes 
d’ortografia 

Falta algun dels 
membres de l’equip i hi 
ha faltes d’ortografia 

Escenari, personatges 
i atrezzo 

El disseny del conjunt és 
harmònic i original. Tot el 
conjunt dona coherència a 
la historia animada. 

El disseny del conjunt és 
harmònic. Tot el conjunt 
dona coherència a la 
historia animada. Però hi 
falta originalitat al 
disseny. 

Hi falta originalitat al 
disseny. Els elements 
que intervenen no 
lliguen amb la 
estructura de la història 
animada. 

Estructura de la 
història 

Continguts molt ben 
elaborats amb un 
enfocament original 

Material poc elaborat, 
que no s’adapta al que 
es demana.  

Confusa, incompleta i 
sense un estil clar 

Captura de fotogrames 
amb la càmera 
fotogràfica i editatge. 

El format i la qualitat de la 
imatge és correcte.  

El format i la qualitat de 
la imatge és correcte, 
però les imatges no són 
uniformes entre sí. 
 

El format i la qualitat 
de la imatge no és 
correcte. 

Àudio del vídeo  
 

El so és uniforme i està 
sincronitzat amb el 
moviment i el ritme de 
l’animació. 
 
 
 

El so és uniforme, però 
no està sincronitzat amb 
el moviment i el ritme de 
l’animació. 
 

El so no és uniforme ni 
nítid, i no està 
sincronitzat amb el 
moviment i el ritme de 
l’animació. 
 

Temps de l’animació La seva durada s’ajusta 
als 30 segons proposats 

- Hi ha un total 
descontrol del temps 
estimat per l’animació 

Estètica general Presentació original i 
dinàmica 

Cal millorar la 
presentació 

No hi ha originalitat. 

Taula 4.10.1.3 
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Proposat de rúbrica de criteris d’avaluació per l’exposició oral en grup 
 
 

 

Criteris 
Nivell 3 (avançat) 

Excel·lent - Notable 

Nivell 2 (bàsic) 

Bé - suficient 

Nivell 1 (baix) 

Insuficient 

Contingut: s’han 
seleccionat els 
aspectes més 
rellevants i fa 
referència a tots els 
punts de la guia. 

Han aprofundit en els 
aspectes més importants i 
demostren que poden 
relacionar els tots els 
conceptes 

S’han cobert tots els  
temes i demostren saber 
els conceptes 

Idees simplistes i 
tracten tota la temàtica 

Organització 
del contingut 
 
Hi ha una introducció 
(anticipa, motiva), un 
desenvolupament 
ordenat i una 
conclusió (sintetitza i 
tanca l’exposició) 

Els components del grup 
demostren que coneixen 
totes les parts del 
contingut 

L’exposició té una 
seqüència correcta però 
apartats aïllats 

Poc estructurat i difícil 
de seguir 

Llenguatge i 

simbologia 

Correcció ortogràfica i 

simbologia correcta 

Hi ha bastants errors 

d’ortografia i rarament 

utilitza la simbologia 

Ple de faltes 

d’ortografia i sense 

utilitzar la simbologia 

Comunicació: 
recursos verbals i no 
verbals 

To de veu apropiat i 
llenguatge precís. 

Fluida. Clara i 

entenedora, en general 

acceptable, amb 

mancances   

Poc clara. Difícil de 
mantenir l’atenció 

Materials de suport 
Força interessants i 
atractius. Han estat un 
excel·lent suport 

Adequats, posen en 
evidència bon nivell de 
competència en saber 
exposar 

Pocs i poc treballats 

Treball de grup 
La presentació demostra 
planificació i treball de 
grup cooperatiu 

Tots els membres 
demostren conèixer la 
presentació global 

No hi ha coordinació i 
tampoc indicis de 
planificació del treball 

Temps d’exposició 

 

S’ajusta al temps establert 
en un inici 

Hi ha alguns membres 
del grup que s’allarguen 
en la seva explicació 
respecte als altres 
companys o es queden 
curts de temps 

Hi ha un total 
descontrol del temps 
estimat per la 
presentació. 

Respostes a les 

preguntes formulades 

La resposta ha estat clara i 

satisfactòria 

Resposta poc o gens 

argumentada 
Cap 

Taula 4.10.1.4 

 

 

 

 



88089-memòria 

Creació d’uns anuncis amb la tècnica de Stop Motion a 4t d’ESO 36 

 

5. Resultats esperats 
 

 
En un principi aquest projecte es va plantejar amb la finalitat de poder portar-lo a la pràctica 
integrament, però finalment per motius de temporització, currículum i coordinació entre les tres 
assignatures involucrades no es va poder realitzar. Com es va comunicar en un inici, aquest 
projecte ajudarà a fomentar les relacions entre iguals, a fer partícips als alumnes del seu 
aprenentatge i a millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.  
 
Obstant, en el cas de que aquest prototip s’hagués posat en pràctica integrament, els resultats 
haurien sigut els següents:  
 

 Millorar les relacions socials, ja sigui entre iguals o entre professorat i alumnat. 

 Fomentar la integració de tot els membres d’un grup classe 

 Millorar la transversalitat entre les assignatures d’especialitat 

 Augmentar la motivació pel treball a desenvolupar 

 Fomentar la implicació, la iniciativa i la responsabilitat de l’alumnat 

 Augmentar el volum i la qualitat de la feina a realitzar 

 Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes 

 Millorar el procés d’aprenentatge 

 Fomentar l’atenció més personalitzada enfront als alumnes 

 Millorar  fomentar la creativitat i el pensament crític 

 
 

 
6. Conclusions 
 

 
Encara avui dia hi existeixen moltes escoles i instituts que segueixen amb les metodologies 
d’aprenentatges tradicionals o no utilitzen les TAC per desenvolupar projectes, i encara menys 
implementen la transversalitat entre les assignatures d’un mateix curs o fan ús de les activitats 
multidisciplinàries. Amb tots aquest indicis es va proposar fer un treball on es pogués introduir 
en una mateixa activitat els canvis necessaris per resoldre’ls i fomentar o millorar altres 
aspectes com: la inclusió i  la interacció social, la creativitat, el pensament crític,  o la 
responsabilitat tant individual com del treball en grup.  
 
Per tots aquests motius, es pot concloure que les activitats interdisciplinàries amb l’ajuda de les 
eines audiovisuals augmenten la motivació i la implicació dels alumnes pel seu aprenentatge i 
per les matèries implicades. Un altre avantatge d’aquest tipus d’activitat és que ajuden a 
treballar activament totes les competències bàsiques. També s’ha pogut deduir, que les 
activitats proposades amb metodologies de treball cooperatiu on hi apareixen els rols 
afavoreixen la inclusió dels alumnes NEE. Un dels altres objectius proposat en un inici i 
obtingut amb èxit en aquest projecte era dissenyar un taller per crear una animació amb la 
tècnica de Stop Motion a l’assignatura de Tecnologia de 4t d’ESO, organitzant i elaborant els 
recursos necessaris per arribar a desenvolupar-ho integrament. Un dels objectius no complert 
amb èxit i proposat en un inici, ha sigut no poder posar en pràctica aquest taller al centre on es 
va plantejar. 
 
Finalment i a nivell personal, espero que en un futur proper pugui tenir la oportunitat de posar 
en pràctica aquesta activitat i moltes més. 
 
Crec que totes aquestes propostes de metodologies d’aprenentatge haurien d’estar més 
present en la vida quotidiana dels estudiants, d’aquesta manera estarem fomentat a que els 
alumnes siguin els propulsors de la seva educació i no simples persones a les que instruir. 
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