
Llegendes Animades de la Costa Brava 
 

   L’experiència didàctica que presentem contempla les competències pròpies de 
l’àmbit de llengües, això és, la competència plurilingüe i intercultural, la 
competència comunicativa, concretada en competència oral, competència escrita i 
competència audiovisual, i la competència literària. 
 
   D’entre aquestes competències és obvi que l’animació d’una llegenda amb la 
tècnica de l’stop-motion es refereix especialment a la competència audiovisual, que 
cal atendre en totes les seves dimensions de comunicació i de creació: receptives, 
productives i crítiques. 
 
   La taula següent recull els continguts treballats amb l’experiència i la seva 
correlació amb els objectius específics esmentats i les competències bàsiques: 
 

Continguts Objectius Competències 
bàsiques 

 
 
 
 
Lectura expressiva i 
comprensiva d’algunes 
llegendes de la Costa 
Brava. 

 Valorar la riquesa 
d’algunes de les 
llegendes de la Costa 
Brava i, per extensió, 
valorar la literatura 
popular catalana. 
 

 Llegir 
comprensivament una 
llegenda i gaudir amb 
aquesta lectura. 
 

Competència 
comunicativa, 
lingüística i 
audiovisual. 
 
Competència artística i 
cultural. 
 
Competència en el 
coneixement del medi. 

 
Creació d’un guió gràfic 
o storyboard a partir del 
text llegit. 

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

 Emprar estratègies de 
comunicació per al 
treball en grup i 
aprendre a treballar 
amb autonomia. 

Competència artística i 
cultural. 
 
Tractament de la 
informació i 
competència digital. 
 
 
 Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal. 

 
 
 
 
Creació d’una petita 
animació amb stop-
motion a partir del text 
llegit i del guió gràfic. 

 Familiaritzar-se amb la 
tècnica de l’stop 
motion. 
 

 Donar vida als 
personatges d’una 
llegenda mitjançant la 
tècnica de l’stop 
motion. 
 
 

Competència 
comunicativa, 
lingüística i 
audiovisual. 
 
Competència artística i 
cultural. 
 
Tractament de la 
informació i 
competència digital. 



 

 Aplicar les TIC per a 
produir un text 
narratiu audiovisual. 
 

 Emprar estratègies de 
comunicació per al 
treball en grup i 
aprendre a treballar 
amb autonomia. 
 
 

 Crear un text 
audiovisual, en un 
suport digital, amb 
respecte per les 
normes gramaticals, 
ortogràfiques, 
tipogràfiques i dels 
elements icònics 
utilitzats. 

 

 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 
 
 Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal. 

 
 
 
 
 
 
Presentació oral de la 
llegenda animada als 
alumnes de 1r curs. 

 Emprar estratègies de 
comunicació per al 
treball en grup i 
aprendre a treballar 
amb autonomia. 
 

 Aprendre a fer un text 
expositiu oral tenint 
en compte l’adequació 
al registre formal, la 
coherència del 
contingut del text oral 
la cohesió interna de 
les idees i la correcció 
lèxica. 

Competència 
comunicativa, 
lingüística i 
audiovisual. 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre. 
 
 Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal. 

 


