
Llegendes animades de la Costa Brava

Objectius 
• Valorar la riquesa d’algunes llegendes de la Costa Brava i, per extensió, valorar la 

literatura popular catalana.
• Llegir comprensivament una llegenda i gaudir amb aquesta lectura.

• Crear un guió gràfic o storyboard com a pas previ a l’animació amb plastilina o joguines 
d’un text narratiu.

• Aprendre què és un stop-motion i fer-ne un de senzill amb una càmera fotogràfica fixa o 
la càmera web de l’ordinador.

• Crear un text audiovisual, en un suport digital, amb respecte a les normes gramaticals, 
ortogràfiques i tipogràfiques.

• Aprendre a fer un text expositiu oral que presenti el treball audiovisual creat tenint en 
compte l’adequació al registre formal de la situació comunicativa, la coherència del text 
oral, la cohesió interna (connectors, concordances,etc.) i la correcció lèxica.

Descripció de la proposta 
Aquesta experiència es realitza al llarg del primer trimestre del curs 2013/2014  en la matèria de
Llengua Catalana i literatura amb grups d’alumnes de 2n d’ESO. El projecte pren com a base el
text narratiu de la llegenda i tracta de “donar vida” als personatges d’un recull de textos llegits a
classe. L’objectiu final és transformar una llegenda de mar en una breu animació feta amb la
tècnica de l’stop-motion. Les diferents fases del projecte treballen la dimensió comunicativa de
la llengua, en la seva vessant escrita i oral, així com la competència literària i especialment
l’audiovisual, en la seva dimensió receptiva, productiva i crítica: els alumnes aprenen a “mirar”
animacions fetes per altres i a “narrar” històries del nostre entorn proper d’una manera diferent i
creativa.

Aspectes didàctics i metodològics 
El procés de treball es divideix en set fases :

1) Lectura comprensiva de les llegendes 

2) Creació de l’storyboard o guió gràfic amb vinyetes i text (narració i/o diàlegs).

3) Visionat de vídeos explicatius i tutorials sobre la tècnica de l’stop-motion.

4)  Consells per modelar els personatges amb plastilina o confeccionar-los amb cartró,
si no es volen fer servir ninots, i per crear un decorat adequat al context.

5) Edició senzilla de l’animació amb el programa Windows Movie Maker.

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


6) Tria d’efectes sonors i de la banda sonora de l’animació.

7) Exposició oral que presenti l’audiovisual creat a la resta de companys del grup.

Es tracta d’una experiència que permet treballar, doncs, totes les competències bàsiques de
l’àmbit  de  llengües,  especialment  la  comunicativa  i  l’audiovisual.  En  ser  una  activitat  tan
creativa, es té molt en compte la competència artística. El treball en petits grups amb l’ús de les
TIC contempla també de manera important la competència d’autonomia i la competència digital,
sense oblidar la competència en el coneixement del medi, ja que es parteix de llegendes de
Blanes i de poblacions properes.

La presentació de la proposta i els millors audiovisuals es poden veure al següent enllaç:
http://delletres-anna.blogspot.com.es/search/label/experi%C3%A8ncies%20did%C3%A0ctiques
 
Recursos emprats 
El programa utilitzat per fer les caràtules, els crèdits i editar les fotografies és el Windows Movie
Maker.  Les  llegendes  que  serveixen  com a  text-base  pertanyen  al  llibre  de  Miquel  Martín
(2012), Llegendes de la Costa Brava. La Bisbal d’Empordà: Edicions Sidillà. 

Els enllaços sobre l’stop motion que es fan servir són: 
L’animació.  http://www.edu365.cat/videofoto/animacio/animacions.htm ,  recuperat  el  15
d’octubre de 2014. 

Viñas,  Meritxell,  La  animación  como  ayuda  en  el  aprendizaje  multimedia,  29/5/2012,
http://www.totemguard.com/aulatotem/2012/05/la-animacion-como-ayuda-en-el-aprendizaje-
multimedia/, recuperat el 17 d’octubre de 2014.

Stop Motion, dins el programa Bit@bit,  http://www.tv3.cat/videos/231439716 , recuperat el 10
d’octubre de 2014.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
La taula adjuntada en els annexos recull els continguts treballats amb l’experiència i la seva
correlació  amb  els  objectius  específics  esmentats  i  les  competències  bàsiques.  També
s’annexa un document relatiu a l’avaluació de l’experiència.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Serrallarga de Blanes. L’experiència es podria aplicar, però,
amb grups de 2n cicle.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Les animacions amb stop-motion són una via innovadora per apropar l’alumnat al coneixement
dels  textos.  L’experiència és traslladable a qualsevol  matèria  de l’àrea de llengua o de les
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ciències socials, ja que es treballa amb llegendes locals. També es podria treballar el projecte
paral·lelament des de l’àrea de llengua i de plàstica (storyboard, modelatge de personatges,
decorat, fotografia...) El visionat de llegendes animades es pot encabir, també, en la celebració
de la Diada de Sant Jordi, per exemple,  pel que aporta de valoració del patrimoni cultural i
folklòric. 

Documents adjunts
• Recull de llegendes escrites extretes del llibre de Miquel Martín.

• Taula  de  continguts  i  objectius  de  l’experiència  relacionats  amb  les  competències
bàsiques.

• Criteris d’avaluació amb graelles.

• Orientacions per a la dinamització de l’activitat.

• Material per a l’alumnat: guió per a l’exposició oral. Document sobre l’storyboard  amb
alguns models.

Autoria
Anna Rosell Gil professora de llengua i literatura catalana de l’institut Serrallarga de Blanes.

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

3 de 3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

