APRENTIK A CASA
Seguim aprenent i compartint des de la distància

SETMANA SANTA

ESPECIAL SETMANA SANTA!
Vinga Aprentikcracks no ens n’hem adonat i ja estem a Setmana Santa! Com que és una setmana
diferent, del que segurament hagués estat, us deixem una proposta general per a tots els grups.

QUI VULGUI SEGUIR AMB #APRENTIKACASA AQUESTS DIES, ENDAVANT!

Recordeu que podeu mirar els projectes que ens aneu
enviant als següents enllaços!
—> MIREU ELS CHALLENGE QUE FEU!
—> MIREU ELS JOCS D’SCRATCH! h

h ps://xurl.es/m6hrv
ps://xurl.es/rltvm

Com hem dit, enfoquem la setmana diferent, què volem dir?


Fem una única activitat adreçada per a tots i totes!



El nivell de dificultat us el posareu vosaltres!



Podeu escollir la temàtica, ja sigui relacionada amb la Setmana Santa o fer-ne una altra de ben
diferent... El coronavirus, deixar un missatge per els vostres companys i companyes de l’extraescolar, inventar-vos una història imaginària... Ens agrada la varietat d’idees!



Alguns necessitareu l’ajuda d’un adult i d’altres ho podreu fer sols i soles!

FEM UN

STOP
MOTION
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ESPECIAL SETMANA SANTA: FEM UN STOP MOTION

És una tècnica d’animació que consis-

QUÈ ÉS

teix en aparentar moviment d’objectes estàtics a través de diversos fotogrames.
El moviment es construeix fotograma a
fotograma manipulant l’objecte entre cada fotografia. Quan es reprodueix, els fotogrames van l’un rere l’altre i el que veiem a la pantalla crea una il·lusió òptica
que sembla que l’objecte es mogui per si
sol.

TIPUS DE STOP MOTION
CLAYMATION: Amb plastilina o altres materials.
EXEMPLE

h ps://www.youtube.com/watch?v=Xo2ioUYugMA

OBJECTES RÍGIDS: Amb joguines, elements de la cuina, caixes...
EXEMPLE

h ps://www.youtube.com/watch?v=24VlmRSJxrk

PIXILACIÓ: Fer fotos a una persona. Titella humà.
EXEMPLE

h ps://www.youtube.com/watch?v=‐lUM7zHYcLY
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ESPECIAL SETMANA SANTA: FEM UN STOP MOTION

ASPECTES A TENIR EN COMPTE
1. EL NÚMERO D’IMATGES: Utilitzar 24 fotografies.
2. CONTINUITAT I RELACIÓ ENTRE CADA IMATGE: moure les imatges mica en mica i que tinguin relació.

3. IL·LUMINACIÓ: Evitar salts en la il·luminació per tal d’aconseguir una
acció realista.

4. ENFOCAMENT: No moure la càmera mentre es fan les imatges.

PROCÉS QUE CAL SEGUIR
1. PENSAR la història i els seus ele-

ments.

ABANS

2. DESCRIURE els detalls més impor-

tants de la història.

3. PREPARAR la escenografia, personatges i els elements necessaris.
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ESPECIAL SETMANA SANTA: FEM UN STOP MOTION

1. TENIR tots els elements necessaris:
càmera, objectes, escenari...

DURANT

2. REVISAR els detalls de la història i

anar-la adaptant.

3. FER les fotografies consecutivament,
una rere l’altra.

1. EDITAR. Tenir les aplicacions necessàries per poder fer el vídeo final.

DESPRÉS
QUINES APPS US RECOMANEM?

IOS

ANDROID



iMovie



Video Maker PRo



Splice



Movie Studio

MAC

PC



iMovie



Windows Movie Maker



iStopMotion



http://www.stopmotionpro.com/



http://www.framethief.com/



http://www.ikitmovie.com/
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ESPECIAL SETMANA SANTA: FEM UN STOP MOTION

QUÈ NECESSITEU?

Dispositius per a poder gravar
(mòbil, càmera o tauleta) i l’editor
de fotos a l’ordinador o al mòbil per
poder editar.

Deixar anar la imaginació per animar
objectes inanimats com plastilina, papers, joguines... o fer-ho amb vosaltres
mateixos!
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ESPECIAL SETMANA SANTA: FEM UN STOP MOTION

A
h ps://vimeo.com/63337856

h ps://www.pinterest.es/search/pins/?q=STOP%
20MOTION&rs=typed&term_meta[]=STOP%
7Ctyped&term_meta[]=MOTION%7Ctyped
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APRENTIK A CASA
Podeu enviar-nos les vostres creacions,
consultes i dubtes a:

aprentikacasa@aprentik.cat
Ho estarem esperant!!!
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