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La història de l’animació 

Des del començament de la 
humanitat, les persones hem utilitzat 
diverses manifestacions artístiques 
per a comunicar-nos. Però ara ens 
centrarem en l’interés per representar 
la il·lusió del moviment; és a dir, en els 
antecedents del cinema o, més ben 

dit, de l’animació. Invents com la llanterna màgica, el taumatrop, el fenaquistoscopi o el zoòtrop, entre 
molts altres, són la base de l’animació que coneixem actualment. Saps de què et parlem? Has fet mai 
un curt d’animació? Coneixes la tècnica stop motion?  

En les activitats que us proposem a continuació aprendrem tot això i molt més, esperem que 
disfruteu fent-les! 

 

  

Treball individual 

1 _ La història de l’animació 

2 _ Què és l’stop motion? 
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1 _ La història de l’animació 

 

En este vídeo de la Universitat de Ciències i Arts 
d’Amèrica Llatina, entendreu d’on prové 
l’animació i com ha anat evolucionant.  

Quan acabe el vídeo, podeu comentar a classe 
què us ha paregut i si coneixeu altres tècniques 
d’animació. 

 

 

 

2 _ Què és l’stop motion? 

 

 

T’ho expliquem en esta presentació de CANVA 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UANLtsch7LY
https://www.youtube.com/watch?v=UANLtsch7LY
https://www.canva.com/design/DAErUU67JgA/zGKRfUfVwbIIa-MvqZj8yw/view?utm_content=DAErUU67JgA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=UANLtsch7LY
https://www.canva.com/design/DAErUU67JgA/zGKRfUfVwbIIa-MvqZj8yw/view?utm_content=DAErUU67JgA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Què us han semblat les tècniques que us hem mostrat? Com heu pogut vore, hi ha vídeos molt 

professionals i altres de més casolans, com els que podríem gravar a classe! I això és exactament el 

que us proposarem de fer ara. 

Per a dur-ho a terme, treballarem en grups de 4 o 5 alumnes; és important que comprenguem que 

el treball en equip consistix a escoltar totes les opinions dels companys i les companyes, buscar 

estratègies per a prendre decisions junts, exposar les idees o preferències i, sobretot, passar-ho 

bé junts! 

A continuació, us guiarem perquè pugueu crear una animació breu i experimenteu algunes de les 

tècniques que heu descobert. Penseu que ha de ser curta i senzilla, no podem pretendre fer una 

pel·lícula el primer dia que utilitzem una càmera de vídeo. Pot ser que siga la professió d’algú de 

vosaltres en un futur, qui sap! 

 

1 _ Experimentem amb stop motion 

 

 

 

En la presentació següent us 
facilitem tota la informació per a 
crear i gravar un curt breu.  

Us animeu a utilitzar la tècnica stop 
motion? 

 

Treball en equip 

1 _ Experimentem amb stop motion 

 

https://youtu.be/4WErhobj_Bo
https://youtu.be/4WErhobj_Bo

