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Els 
dispositius 
mòbils no 
només 
serveixen per 
consumir 
continguts...

…també els 
podem crear 
amb ells.



Art Digital - Escola Nostra Llar
- Escola pública de Sabadell.
- Molta importància a la part artística a tots els 

cursos (Educació infantil i primària).
- Dedicació d’1h 30min setmanals a art (50 alumnes i 

tres mestres).
- Disminució de la ràtio.
- Tres tallers: volum, color y art digital.
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Per què stop motion a classe?
- Augmenta les habilitats dels alumnes per explicar 

històries.
- Fomenta la creativitat.
- Permet analitzar i recrear una situació en les 

seves diferents fases (ciències, cicle de l’aigua).
- Permet recrear una escena històrica (història, 

Antiga Grècia).
- Permet il·lustrar un capítol del llibre de lectura.
- Obtenim un producte final.
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Hi ha un problema ben gran...
Els alumnes no voldran sortir de classe!





Avaluació
- Veure els stop motions a l’aula amb tots els 

alumnes.
- Kahoot amb preguntes relacionades amb les apps 

utilitzades.
- Comentaris dels alumnes a la nostra Google 

Classroom d’Art Digital.
- Observació directa durant tot el procés 

(participació, respecte per les idees dels altres, 
compartir coneixements i materials, etc.).

- Rúbriques.
- Etc.



GrÀcIeS :-)
-Dubtes-

@javieducacio

javi@escolanostrallar.cat

L’aprenentatge en general i el de 
les competències digitals en 
particular, passa quan estem fent 
“altres coses” (Vox, 2008.)
Vox (2008). The Digital Citizen: An Analysis of Digital Competence 
in the Norwegian Population. Oslo: Vox
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Alguns Exemples
- La ciutat
- Un dia al càmping
- Destrossa aquest diari
- Dues tragèdies a la vegada
- A cat brushing teeth
- Quin caos d’accident
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