
                                                                                       

Títol:  Crea i dissenya el teu propi gif animat

Objectius 

En finalitzar la seqüència didàctica l’alumnat ha de ser capaç de crear i dissenyar un gif ani -
mat emprant la tècnica del stop-motion usant les eines avançades d’un editor d’imatges.

Descripció de la proposta 

Per dissenyar el gif animat basat en la tècnica del stop-motion s’haurà de seguir tot el procés,
començant per la realització d’un Story Line i Storyboard, la cerca d’imatges i fons; les acci-
ons de retallar, redimensionar i ajustos de color d’imatge. S’ha de dissenyar bafarades amb
text i/o onomatopeies i finalment optimitzar l’animació i anomenar i desar el gif animat de
creació pròpia. 

Aspectes didàctics i metodològics 
Desenvolupament de l'activitat:

Experimentació prèvia.
L’alumnat ha de descriure una petita seqüència i representar-la gràficament. Compartir les
seves idees comentant la seva originalitat, qualitat. Cercar les imatges adients.
Estructuració.
Havent escollit uns personatges animats cada alumne i tenint present les noves eines de tre-
ball d’edició d’imatge digital per a realitzar un stop-motion; l’alumne haurà de realitzar una
seqüència d’imatges en moviment.
Un cop finalitzat aquesta experiència individual es realitzarà un treball similar però col·labo-
ratiu en grups o grup-classe. Els membres del grup, a partir d’uns nous personatges, crearan i
realitzaren una part d’un petit curt d’animació i finalment es realitzarà el muntatge amb tot
el material d’un petit curt d’animació.
Teorització.
Guia editor imatges.
Història dels dibuixos animats.
Tècniques per a realitzar dibuixos animats i els diferents àmbits d’aplicació.
Debat:

 Com l’animació digital ha canviat la forma de producció dels dibuixos animats.
 Com l’animació digital permet l’existència de mons virtuals o realitat augmentada.

Experimentació enriquida.
L’alumne després de les dues experiències, individual i col·lectiva, podrà realitzar els seu
propi gif animat personal.
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Recursos emprats 

Programari d’edició d’imatge:
Photoshop (http://www.adobe.com/products/photoshop/selector.html)
Gimp (http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html)
Manual:
Photoshop (http://help.adobe.com/es_ES/photoshop/cs/using/photoshop_cs5_help.pdf)
Gimp (https://docs.gimp.org/2.4/pdf/es.pdf)
PDI de l'aula i PC i dispositius mòbils
Moodle i/o Núvol
Fitxes pedagògiques C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en movi-
ment. COMPETIC 2: M1 i M2.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

Es treballa la Competència  C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en 
moviment  

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Activitat dirigida a l’alumnat de COMPETIC 2, per desenvolupar part de la competència C5. 
Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

L’activitat 'Crea i dissenya el teu propi Gif Animat' es pot aplicar als mòduls de Tecnologia, Físi-
ca i Química de GES 1 o 2 per a la realització de models animats descrivint processos tecnolò-
gics com la intrusió de plàstics. Físics, com la caiguda lliure d’objectes de masses diferents o
Químics, com la formació de molècules amb diferents àtoms. També es podria utilitzar el mò-
dul de GES 1 o 2 “El còmic” per fomentar la creativitat i producció artística.

Documents adjunts

Guia per a la confecció de l'activitat. Alumnat. Autoria. Ivan Bolancer Turrillo
Guia per al desenvolupament de l'activitat. Professorat. Autoria: Ivan Bolancer Turrillo

Autoria

Iván Bolancer Turrillo. C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en movi-
ment . CFA Singuerlín. Santa Coloma de Gramenet.
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