
                                                                                       

Crea una imatge animada i posa-la com a enllaç o hipervincle a Internet

Objectius 

En acabar la seqüència didàctica l’alumnat ha de ser capaç (a partir dels seus coneixements i
habilitats) de crear una imatge animada i fer-la servir com a enllaç a un espai web.

Descripció de la proposta 

Per tal que l’alumnat pugui realitzar imatges animades de manera eficaç, es realitzen de
manera pautada i relacionada un seguit d’activitats de diferents tipus d’animació. Finalment
es realitzarà una animació que es farà servir com a enllaç al bloc.

Aspectes didàctics i metodològics 

L’alumnat té una visió global de la tasca final des de l’inici. L’avaluació és compartida de
forma  explícita  i  objectiva  amb  l’alumnat.  La  metodologia  es  fonamenta  en  el  fet  que
l’avaluació guia l’aprenentatge.

Per desenvolupar la Seqüència de manera efectiva, ha d’haver-hi orientació i acció tutorial,
guiatge i assessorament per a què l’alumnat desenvolupi les tasques amb garanties d’èxit.

Hi ha atenció a la diversitat, doncs:
 Les guies i ajudes a l’alumnat fan que la classe sigui espai de consulta.
 Les guies i l’avaluació compartida donen les pautes del desenvolupament de les 

activitat.
 Els materials i recursos són diversos, per afavorir tots els estils d’aprenentatge.

Es fonamenten les TAC (tècniques d’aprenentatge cooperatiu) i es té cura de propiciar un 
bon clima relaciona a l’aula, s’interpel·la a l’alumnat directament i els comentaris es fan en 
positiu.

L’estil docent indueix a l’alumnat a l’acció de manera conscient.

Es parteix dels coneixements previs, s’estructuren i emmarquen els coneixements, es 
donen píndoles de teoria relacionades amb la pràctica. Aquest és el bastiment per la 
construcció dels nous coneixements i la seva aplicació a contextos quotidians.

El bastiment són totes les ajudes que donem perquè l’alumnat resolgui el repte cognitiu que 
proposem i que portarà al desenvolupament de la tasca final (experimentació enriquida).
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Amb el fòrum, la missatgeria i a l’aula, es fonamenta la interacció constructiva. Es facilita 
que es preguntin, s’ajudin, visualitzin les reflexions dels altres..., així millora de manera 
exponencial l’aprenentatge.

Recursos emprats 

 Definició d’imatge animada 
 Fitxes pedagògiques per ús del GIMP:

o COMPETIC 1. C5. Tractament imatge digital 
o COMPETIC 2. C5. Tractament imatge digital 
o COMPETIC 3. C5. Tractament imatge digital

 Vídeo: Crear una animació a partir de capes 
 Pautes per desenvolupar les tasques. 
 Pautes per fer la tasca final: Crea una imatge animada i enllaça-la al bloc. 
 WikiHow: Com crear una imatge animada 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballen les competències: C5. Tractament de la imatge digital; C1. Cultura, participació i
civisme digital; C3. Navegació, cerca i comunicació en el mon digital; C4. tractament de text.

A més a més, també es treballen la competència comunicativa i l’expressió escrita.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Alumnat de COMPETIC 3, per desenvolupar  la competència C5. Tractament de la informació
gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

La seqüència didàctica “Crea un GIF animat i posa-ho a un bloc o espai web” es podria aplicar
al mòdul de GES “Tecnologia de la Informació” i també a l’alumnat de COMPETIC 2 on es
desenvolupa la competència C5.

Documents adjunts

Guia pel desenvolupament de la Seqüència didàctica. Autor: José Antonio Pérez Martínez 

Autoria
José Antonio Pérez Martínez. CFA Montcada i Reixac.
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http://es.wikihow.com/crear-una-imagen-GIF-animada-con-GIMP
https://www.youtube.com/watch?v=F_dZ9u-6eag
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-3/c5-tractament-de-la-informacio-grafica-sonora-i-de-la-imatge-en-moviment/2-fitxes-pedagogiques-tractament-de-la-informacio-grafica
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-2/c5-tractament-de-la-informacio-grafica-sonora-i-de-la-imatge-en-moviment/2-fitxes-pedagogiques
https://sites.google.com/a/xtec.cat/competic-fpa/competic-1/c5-tractament-de-la-informacio-grafica-sonora-i-de-la-imatge-en-moviment/2-fitxes-pedagogiques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3

