
Títol: Qui és i què fa en Nano? Describing and drawing our Nano

Objectius 
Podem  diferenciar  dos  tipus  d’objectius,  l’objectiu  principal  i  els  objectius  específics 
(imprescindibles per poder aconseguir els principals) 

L’objectiu  principal  és  dirigir  l'atenció  dels  alumnes  cap a  un  món desconegut  per  a  ells  i 
engrescar-los en el projecte (introducció a la nanociència i la nanotecnologia). Per tant aquesta 
activitat per si mateixa no té sentit fer-la si no es dóna continuïtat al projecte.
Els objectius específics de matèria són:

• Fer textos descriptius, científics i  argumentatius en llengua catalana. 

• Elaborar textos descriptius en llengua anglesa.

• Dibuixar el personatge Nano.

• Fer una animació, amb el programa GIMP d'aquest personatge.

Descripció de la proposta 
Es tracta de crear en Nano, un personatge fictici que serveix de fil conductor del projecte.
L’activitat es realitza en dues etapes:
1. Creació del personatge
Hi ha dos enfocaments diferents, un més obert (des de català)  i un altre de  més pautat (des 
d’anglès).

• A  català  els  alumnes,  en  grups  cooperatius,  mitjançant  el  Drive  treballen  el  text 

descriptiu en diversos aspectes des del lèxic específic, concreció lingüística, metàfores, 
comparacions, etc. Creen un personatge anomenat Nano amb l'única condició que ha 
de ser molt petit i li ha d'agradar la ciència.

• A  anglès  els  alumnes,  individualment,  consulten  diverses  webs  de  nanociència  i 

nanotecnologia  en  llengua  anglesa  i  agafen  apunts.  A  continuació  descriuen  el 
personatge Nano seguint les pautes de la fitxa adjunta. Creen un primer esborrany i 
després considerant les correccions del professor presenten el document final.

2. I·lustració i animació del personatge
L’activitat es treballa en grups cooperatius i cada grup dibuixarà el personatge Nano descrit a 
anglès per després crear l’animació. 
Seqüenciació:

• El professor fa una introducció breu a la teoria i història de l’animació amb el suport de:
http://xtec.cat/~rnieto/imatge/temes/cinema%20d'animacio.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3
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• Cada membre del grup farà diferents dibuixos del personatge Nano i després el grup 
escollirà un per fer l’animació. També caldrà pensar quin moviment simètric i cíclic vol 
representar.

• Creació dels primers esbossos.

• Creació dels 8 a 12 dibuixos que formaran part de l’animació.

• Explicació de com crear una animació pas a pas amb el programa GIMP

• Creació i lliurament de l’animació

Aspectes didàctics i metodològics 
Des de llengua catalana, cada grup cooperatiu treballa sobre un document compartit entre tots 
els alumnes del grup i el professor. Treballar amb documents compartits implica una possible 
dispersió  d'alguns alumnes,  per  disminuir  aquest  risc s'ha optat  per  un treball  amb pautes 
establertes. S'assigna a cada alumne un color identificatiu dins del seu grup, de manera que el  
professor en qualsevol  moment pot  veure que fa cadascun dels  alumnes i  per altra banda 
queda reflectida la participació de cada alumne en el text definitiu. Alhora que mitjançant els 
colors atorgats a cada alumne es pot observar la autocorrecció i la correcció compartida entre 
iguals. 
Des de llengua anglesa, es treballa el text descriptiu individualment. Això pot ajudar a tractar la 
diversitat.
Des de visual i plàstica el treball cooperatiu permet enriquir els dibuixos. També és important la 
discussió  que  es  genera  quan  cal  escollir  un  dels  personatges  i  descartar  de  forma 
argumentada les altres opcions del grup.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
El desenvolupament de la competència comunicativa lingüística i audiovisual és rellevant però 
no ho és menys el tractament de la informació i la competència digital. Avui en dia els alumnes 
es comuniquen digitalment de manera habitual, però ho fan de manera informal i sense seguir 
cap pauta. El fet d'elaborar textos compartits mitjançant el Drive amb pautes concretes fa que 
adquireixen diferents habilitats per aprendre i comunicar-se d'una forma coherent, cohesionada, 
correcta i adequada. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
És un projecte que per les característiques internes reclama treballar des de diferents matèries 
trencant així la clàssica barrera entre lletres i ciències i sumant-hi un valor artístic i creatiu amb 
les aportacions de visual i plàstica.  Des de l'àrea de llengües  s'ha volgut treballar la tipologia 
textual del text  descriptiu però des de la vessant científica aportant una visió global   de la 
nanociència i la nanotecnologia.  

Documents adjunts
Fitxa per crear el personatge des d'anglès: 5.1_Describing our Nano3  

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

2 de 3

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


Autoria

Ana Argemi Llobet, Escola Pia Granollers, anna.argemi@epiagranollers.cat

Teresa Coma Torres, Escola Pia Granollers, teresa.coma@ epiagranollers.cat

Isabel Garcia-Ramos Quiroga, INS El Sui, igarcia4@xtec.cat

Theo Santiago Colino, INS El Sui , tsantiag@xtec.cat

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

