
El Gallifoscam. Una pel·lícula d’animació

[ ]
Objectius 
• Produir un curtmetratge d’animació en format DVD i crear un segell de producció cinemato-

gràfica de centre: Coopi Films; adquirir estratègies de reflexió i autoavaluació a partir de
l’enregistrament del Making of.

• Comprendre, interpretar i valorar el contingut d’un conte literari. 
• Fomentar habilitats cognitivolingüístiques desenvolupant la tècnica del resum i la síntesi d’i-

dees.
• Escriure un guió cinematogràfic i la redacció de subtítols a partir de l’adaptació d’un conte li-

terari i llegir expressivament produccions pròpies en català i anglès.
• Adquirir estratègies de cerca d’imatges i sons a internet així com  iniciar-se en  l’ús de pro-

grames d’audició d’imatges i aprofundir en l’ús de programari d’edició i presentacions multi-
mèdia.

• Aprendre a treballar de manera col·laborativa i eficaç fent que l’alumnat autoreguli el seu 
procés d’aprenentatge

Descripció de la proposta 
El resultat final de la pràctica que presentem és un curtmetratge d’animació, produït pels alum-
nes, en format DVD. Una pel·lícula de dibuixos animats basada en el llibre El Gallifoscam de
Pep Albanell.
L’activitat consisteix en l’adaptació cinematogràfica del llibre, amb un curtmetratge d’animació
produït  en format DVD, i la posterior venda al  mercat de la cooperativa del centre, que se
celebra  anualment,  dins  el  projecte  d’emprenedoria.  La  idea  ha  estat  crear  un  segell  de
producció cinematogràfica de centre: CoopiFilms- Escola Emprenedora. És a dir, enllaçar els
treballs digitals que els alumnes realitzen al centre amb el projecte d’Escola Emprenedora

Aspectes didàctics i metodològics 
L’activitat s’ha dut a terme amb els alumnes de 3r de l’escola, durant el segon i tercer trimestre. 
El treball s’ha realitzat amb grups cooperatius.
Els passos que hem seguit per dur a terme la pel·lícula són:
• Lectura i comprensió del llibre El Gallifoscam de Pep Albanell.
•   Dissenys d’escenaris i personatges: cerca online d’imatges amb el Google imatges i edició 

digital d’imatges amb programes de dibuix i d’edició d’imatges com el Paint.
•  Storyboard: planificació dels fotogrames de la història.
•  Redacció del guió literari.
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•  Animació dels personatges amb programes d’edició i animació de presentacions multimèdia 
com el Power Point.

•  Cerca online de sons reals i sons instrumentals per a la creació d’efectes sonors.
•  Lectura expressiva i enregistrament del guió escrit: doblatge de les veus.
•  Adaptació del guió en anglès: subtítols i doblatge de les veus en anglès.
•  Gravació del making of de la pel·lícula, un vídeo on els alumnes expliquen pas a pas com 

s’ha fet el curtmetratge (autoavaluació i coavaluació).
•  Muntatge de la pel·lícula amb programes d’edició de vídeo com el Windows Movie Maker.
•  Disseny de la caràtula del DVD amb un dissenyador online d’etiquetes, com el que ofereixen 

algunes marques conegudes.
•  Venda del DVD al mercat de la cooperativa del centre.

Avaluació de l’alumnat:
•  Llegir i comprendre el llibre.
•  Escriure un guió literari amb correcció lingüística i adequació.
•  Llegir expressivament produccions pròpies, en català i en anglès: guió i subtítols.
•  Adquiri estratègies de cerca d’imatges i sons a internet.
•  Iniciar-se ne l’ús de programes d’edidició d’imatges.
•  Aprofundir en l’ús de programari d’edició i presentacions multimèdia.
•  Fomentar habilitats cognitivolingüístiques desenvolupant la tècnica del resum i la síntesi d’i-

dees.
•  Aprendre a treballar de manera col·laborativa i eficaç fent que l’alumnat autoreguli el seu pro-

cés d’aprenentatge

Recursos emprats 
• Ordinadors amb el següent programari instal·lat: programa d’edició d’imatges, de creació i edi-

ció de presentacions multimèdia i programa d’edició de vídeo.
• Micròfon i gravadora de veu.
• Material necessari per a la comercialització del DVD: caràtules i etiquetes adhesives.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
• Comunicativa lingüística i audiovisual
• Tractament de la informació i competència digital
• Aprendre a aprendre

Alumnat a qui s’adreça especialment 
Educació Infantil i Primària

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
Es pot treballar des de qualsevol àrea, nivell i etapa

Documents adjunts
• Material per al professorat: Passos per fer una pel·lícula de dibuixos animats.
• Material per a l’alumnat: fitxa per fer el resum literari, fitxa per fer el resum en imatges, fitxa

per escriure el guió, fitxa per fer l’storyboard, fitxa per planificar l’animació. 
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• Altra documentació:
• Web de la pel·lícula: cesarmartinell.wix.com/elgallifoscam 

En aquest web podreu veure les imatges de tot el treball, informació sobre el procés de
producció de la pel·lícula, el curtmetratge i el making of

• Visualitzar el curtmetratge: www.youtube.com/watch?v=rIBsAvkKHk4 
• Visualitzar el making of: www.youtube.com/watch?v=for-YkwV5nU 

Autoria
Escola Cèsar Martinell (El Pinell de Brai). 43001942@xtec.cat
Direcció i muntatge: Margarita Vinaixa Crevillent.
escolacesarmartinell.blogspot.com // cesarmartinell.wix.com/escola
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