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Abstract 
 
En els últims anys l’animació stop motion ha estat un recurs utilitzat en molts camps de la comunicació 
audiovisual. Caràtules de pel·lícules o programes de televisió, videoclips, anuncis, reportatges utilitzen 
aquest recurs creatiu amb la finalitat d’introduir temàtiques, explicar històries o recrear mons a partir dels 
objectes inanimats que prenen vida gràcies a l’animació.  
 
Un altre àmbit d’aplicació de l’animació stop motion ha estat el de les presentacions o vídeos didàctics 
que circulen per internet, vídeos que pretenen de forma abreujada presentar-nos i explicar-nos alguna 
temàtica o coneixement, ja sigui del camp de la història, del camp científic o artístic, entre d’altres. En 
aquests vídeos l’animació s’acompanya d’una veu en off que ens va explicant el tema tractat. L’animació 
és el suport visual que fa més entenedor el discurs oral, que ajuda a donar-li cadència, a remarcar 
moment de l’explicació i a mantenir l’atenció.  
 
Del visionat i la creació d’aquests vídeos surt la proposta que aquí es presenta. La creació de petites 
animacions stop motion és un recurs per a utilitzar a l’aula vinculat a tots els àmbits del coneixement, ja 
sigui per presentar informació, recrear el funcionament o passos d’algun procés, exposar idees a l’entorn 
d’un tema, o aplicar conceptes treballats a l’aula. I resulta un recurs àgil i compartit si les animacions es 
realitzen amb un dispositiu lleuger com la càmera del mòbil i una aplicació que hi puguem instal·lar que 
ens editi l’animació de forma fàcil i ens permeti posteriorment compartir-la. Aquesta és l’experiència que 
hem posat a prova amb els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Castell d’Estela d’Amer, que han utilitzat les 
animacions per parlar del tema de les tipografies i per experimentar amb formes i transformacions 
geomètriques, ambdós temes treballats a la matèria d’Educació visual i plàstica i el segon també a la 
matèria de Matemàtiques. 
 
L’activitat vol servir d’exemple per a veure com podem aplicar l’animació a tots els àmbits curriculars per 
a treballar molts tipus de temàtiques. 

 

Objectius 
 
- Aprendre a realitzar animacions stop motion. 
 
- Elaborar discursos visuals a partir de la interacció entre elements gràfics, objectes i àudio. 
 
- Desenvolupar processos d’ideació, individuals o grupals, vinculats a coneixements treballats a l’aula. 
 
- Buscar maneres d’il·lustrar visualment idees a l’entorn de la tipografia. 
 
- Buscar maneres d’aplicar en una creació visual, conceptes geomètrics de simetria, girs, translacions... 
 
- Experimentar amb l’animació stop motion com a recurs aplicat a coneixements de diferents àmbits 
curriculars. 
 
- Utilitzar de forma responsable el mòbil com a eina creativa i de comunicació, respectant el dret d’imatge 
i d’autoria. 



   

 

Desenvolupament 
 
L’experiència parteix del treball per projectes que hem anat realitzant al llarg del curs a la matèria 
d’Educació visual i plàstica amb els alumnes de 1r d’ESO i del visionat d’uns clips de vídeo realitzats 
amb la tècnica de l’animació stop motion quan treballàvem el tema de la Tipografia. Per acabar el tema 
es va demanar als alumnes la realització d’una petita proposta personal vinculada a la tipografia i alguns 
dels alumnes optaren per utilitzar l’animació stop motion. A partir d’aquí es van assajar els elements 
tècnics i estètics a tenir en compte (ús de trípode, control de la llum, fixació de tots els aparells, control 
del moviment, freqüència de les fotografies, composició del pla...) i es va decidir utilitzar l’aplicació PIC 
PAC per a fer les animacions (editar-les i posar-hi la banda sonora). 
 
En una segona fase es va proposar utilitzar aquest recurs per a posar en pràctica conceptes relatius a 
les formes geomètriques que havíem estat treballant manualment de forma gràfica. En aquest cas es 
treballà en grups, s’utilitzaren també els mòbils i les tauletes, el programa PIC PAC i un mateix element 
per a fer les animacions: post-its de diferents colors. En aquest cas tot el procés es realitzà a l’aula: 
ideació, preparació del material, proves prèvies, elaboració final i edició. La tasca de compartir les 
animacions la realitzaren a casa els responsables del mòbil. 
 
En tot moment la professora feia un seguiment de cada grup per assessorar en els aspectes tècnics, 
organitzatius i creatius, per tal de respondre als dubtes dels alumnes, adoptant un paper no dirigista 
basat en la formulació de preguntes que empenyin als alumnes a millorar el procés de treballar i el 
resultat final. A l’inici fou la responsable d’introduir algunes de les animacions que podien servir 
d’exemple i els elements tècnics i estètics a tenir en compte per a la realització de les animacions. 
 
Es dedicaren dues sessions de dues hores seguides per a cada una de les propostes i 30 minuts per a 
presentar-les a l’aula. 

 

Avaluació 
 
El procés d’avaluació es realitzà al final de l’activitat a partir d’un full de rúbrica on els alumnes: 
 

- Descriuen primer tot el procés que han realitzat. 
- Valoren el resultat obtingut en termes d’allò aconseguit i d’allò que es podria millorar. 
- Valoren ítems concrets sobre allò que ‘són capaços de fer’ després de l’activitat i respecte el 
funcionament del grup. 

 
En la sessió de presentació dels resultats també es valora amb tot el grup la creació realitzada. 

La professora realitza una valoració final tenint en compte allò expressat pels alumnes, les observacions 
a l’aula i el resultat final. 

 

Conclusions 
 
Fa molts anys que al centre fem animacions i és un mitjà ja molt utilitzat en educació. La tecnologia 
actual però ha facilitat l’ús d’aquesta tècnica, ja que amb un sol aparell (mòbil o tauleta) es pot realitzar 
tot el procés de forma àgil. Això permet reduir el temps per a realitzar les animacions i poder aplicar la 
seva creació a moltes situacions d’aprenentatge. 
 
Altrament, el resultat no és tan professional com el que puguem aconseguir amb una càmera réflex i un 
bon programa d’edició, on el control i la qualitat de la imatge són de més qualitat. Però si es va amb 
compte amb els aparells mòbils també es poden aconseguir resultats de bon nivell formal. 
 



   

El recurs funciona tant per a treballar de forma individual com grupal ja que amb grups de 3 o 4 alumnes 
tots tenen alguna responsabilitat en el procés d’elaboració i es senten el resultat com una obra 
col·lectiva. 
 
El recurs es pot aplicar en relació a molts continguts curriculars i permet posar en pràctica el pensament 
visual, l’estructuració i ordenació d’idees, les habilitats tècniques relacionades amb les TIC i les manuals, 
i el treball lingüístic si es realitza la veu en off. 
 
Cal, això sí, oferir o buscar bons referents per no caure en la repetició de recursos i estereotips visuals. 
 
Pot ser un substitut en la realització de treballs escrits. És un recurs idoni per ‘l’aprendre ensenyant’ ja 
que obliga als alumnes a entendre les coses per poder-les explicar de forma creativa i correcta. 
 
 

 
Prospectiva 
 
La idea de cara al futur és aplicar aquest recurs en relació amb d’altres matèries i continguts curriculars 
concrets que els alumnes estiguin treballant. Es pensa sobretot en l’àmbit de les Ciències socials i les 
matemàtiques de cara al curs vinent. Caldrà veure com s’integra aquesta proposta dins de l’equip docent 
per a poder-hi treballar des de més d’una àrea. 
 
Altrament s’ha d’explorar com treballar tècnica i didàcticament tots els aspectes lligats a l’edició de 
l’àudio de les animacions per acaba de treure partit complert de les eines del mòbil. 
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