
Curtametraxe de animación en galego 

coa técnica stop-motion. Alfabetización 

audiovisual para alumnado de E.I. 

 
Breve introdución: 
A proposta que realizamos desde o grupo de Educación Infantil do CEIP do Foxo (A 

Estrada) é a realización dunha curta animada coa técnica stop motion 

Obxectivos: 
Os obxectivos directos que temos en mente á hora de deseñar esta actividade son: 

 

A. AREA DE IDENTIDADE E AUTONOMIA PERSOAL 

• Adecuar o seu propio comportamento ás necesidades, demandas, 

requerimientos e explicacións doutros nenos e adultos, e influír na conduta 

dos demais, evitando a adopción de actitudes de submisión ou de dominio, e 

desenvolvendo actitudes e hábitos de axuda, colaboración e cooperación. 

• Aplicar a coordinación visomanual necesaria para manexar e explorar 

obxectos cun grado de precisión cada vez maior na realización de 

actividades da vida cotiá e de tarefas relacionadas coas distintas formas de 

representación gráfica. 

B. AREA DO MEDIO FISICO E SOCIAL 

• Participar nos diversos grupos cos que se relaciona no transcurso das 

diversas actividades, tomando progresivamente en consideración aos outros. 

• Mostrar interese e curiosidade cara á comprensión do medio físico e social, 

formulando preguntas, interpretacións e opinións propias sobre algúns 

acontecementos relevantes que nel se producen, desenvolvendo a súa 

espontaneidade e orixinalidade. 

C. AREA DA COMUNICACION E REPRESENTACION 

• Comprender as intencións e mensaxes que lle comunican outros nenos e 

adultos, valorando a linguaxe oral como un medio de relación cos demais. 

• Utilizar técnicas e recursos básicos das distintas formas de representación e 

expresión, para aumentar as súas posibilidades comunicativas. 

• Desenvolver as habilidades comunicativas, tanto orais como escritas, 

partindo da comunicación audiovisual e o seu deseño  

Competencias: 



Desde o punto de vista das competencias cremos que con esta actividade podemos 

desenvolver todas as competencias que se sinalan como prioritarias para o ensino 

obrigatorio e que neste nivel de Infantil deben “impregnar o curriculum”1. Aínda 

máis, entendemos que hai unha competencia básica e fundamental que non está 

contemplada no curriculum, pero que debería ser un obxectivo prioritario de 

calquera dos niveis de formación.  Como advirten Lina Iglesias e Manuela Raposo2: 

“Unha das maiores contradicións do Sistema Educativo actual radica precisamente 

no feito de que as novas xeracións de alumnos saen da escola sen ningunha 

preparación para realizar de maneira reflexiva e crítica aquela actividade á que 

máis horas adican: ver a televisión”. Pensamos que unha educación dos alumnos na 

lectura crítica e reflexiva da imaxe poderá conxurar o perigo que xa advertía 

Umberto Eco “A civilización só se salvará se fai da imaxe unha provocación crítica e 

non unha invitación á hipnose”. Eco propón á sociedade, con carácter de urxencia 

que alfabetice aos nenos na lectura das imaxes. Os medios coñecen a capacidade 

da imaxe para transmitir, poñamos tamén ese poder nas mentes dos nosos 

alumnos para que non se convertan en consumidores pasivos de medios, 

observadores de imaxes que proporcionan un coñecemento sen conciencia, sen 

exercicio da propia vontade. Pensamos que a Competencia Mediática en Educación 

Infantil, como sinalan Julia Hurtado López ,Mercè Puig Peiró  e Pau Romero 

Sánchez3 é unha necesidade inaprazable que cremos poder iniciar con unha 

estruturación consciente da actividade que propomos neste proxecto. 

Realizar as propias imaxes invita a unha reflexión que ten os obxectivos seguintes: 

-Comprender que a imaxe non é a realidade 

-Descubrir as diferenzas físicas entre a realidade e a imaxe 

-Comprender que a imaxe é unha INTERPRETACIÓN da realidade. 

-Coñecer as técnicas de manipulación da imaxe. 

Trataremos de traballar a imaxe en todas as súas dimensións desde a perspectiva 

da creación posibilitando o contacto directo cos obxectos e a comparación coa 

realidade icónica que se vai transmitir na curta. 

Como di Manuel Granado Palma citando a Ortega y Ferrés “Non parece haber aínda 

unha concienciación e sensibilización clara para ensinar a ler a imaxe audiovisual o 

que produce unha poboación con analfabetismo audiovisual e conleva o risco de 

crear personalidades pasivas e facilmente manipulables, chegándose a condicionar 

a propia esencia da civilización democrática”4 

1 www.edu.xunta.es/web/node/2643  
2 El papel del profesorado ante la influencia de la televisión http://xurl.es/12frd  
3 La competencia Mediática en Educación Infantil. 
http://edumediacat.files.wordpress.com/2008/10/comunicacion_cianei_2007.pdf  
4 Educación Audiovisual en EI http://xurl.es/j6o1h   
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Esperamos con este proxecto colaborar en introducir de xeito consciente no 

curriculum a necesidade de educación audiovisual dos alumnos, nacidos na era da 

imaxe e sen recursos para interpretala consciente e criticamente.  

Organización Desenvolvemento e Metodoloxía 

Imos considerar as orientacións metodolóxicas recollidas no anexo I do D. 

330/2009 de 4 de Xuño. Fundaméntanse en seis epígrafes: 

 

1-Ambiente de aprendizaxe: destacando os espazos e os tempos. (PRINCIPIO 

DE SIGNIFICATIVIDADE: espertar o interese do neno/a): 

A nosa aula ocupa un espazo aproximado de 100 m2 nela desenvolvese a 

actividade de 17 nenos e nenas. As mesas están colocadas en círculo Para 

actividades puntuais as mesas cambian a súa orientación e se organizan segundo 

as necesidades da actividade, do momento didáctico que se está a desenvolver. 

Nesta aula hai pizarra dixital e algunhas zonas da aula que os nenos poden utilizar 

cando lles pareza necesario. A zona da biblioteca con xogos de encaixar, apilar, 

puzzles, a zona do ordenador con conexión a internet e adaptado para a utilización 

polos nenos  grazas a tarxetas de códigos QR e a zona do descanso e a 

tranquilidade5. A nosa aula é un lugar onde a educación socioemocional e en 

valores ten un lugar de privilexio e isto se reflexa na distribución do espazo e do 

tempo na que a flexibilidade e a adaptación ás necesidades e ritmos dos alumnos e 

alumnas é o criterio fundamental. 

Con respecto a distribución do tempo parécenos moi importante que exista un 

equilibrio entre actividades individuais e colectivas, en pequeno grupo o gran 

grupo, actividades que requiran concentración con actividades máis físicas. As 

actividades teñen unha duración de 10-15 minutos aproximadamente, pero todo 

dependera da receptividade dos nenos nese momento e o interese que este 

espertando dita actividade. Polo que se refire a este proxecto nas distintas 

actividades organizadas iremos realizando os materiais e preparando as condicións 

para que o traballo final de gravación sexa unha recompilación de todo o traballo 

que se foi preparando. 

2-Perspectiva didáctica: a efectividade e a confianza van ser o fío condutor de 

tódalas situacións de ensinanza-aprendizaxe. A educación en valores, actitudes e 

normas facilitarán a sociabilidade e empatía có entorno (PRINCIPIO DE 

SOCIALIZACIÓN E GLOBALIZACIÓN). 

5 http://hipnologica.com/articulos_pdf/numero3/La_meditacion.pdf La meditación y la relajación en la Educación infantil. 
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O elemento lúdico é fundamental na clase, porque consegue que os nenos 

aprendan sen excesivo esforzo (PRINCIPIO DE XOGO) 

3-O papel do profesorado: consistirá en valorar as características propias de 

cada neno/a, as súas individualidades, conseguir que se sintan protagonistas e 

responsables das misións que se lles encomenden, sempre respectando a quenda. 

(PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN) Do mesmo xeito que ideamos unha 

metodoloxía activa para os alumnos, unha dinámica grupal na que por medio da 

actividade persoal e conxunta se vaian creando os mecanismos que faciliten a 

comprensión e fixación dos contidos relacionados e que apoian a consecución dos 

obxectivos marcados, así tamén a figura do profesor e o seu papel na aula terá 

esas mesmas características.  

4-O papel do alumnado: será activo e colaborador. Pretendemos que os nenos/as 

teñan gañas de aprender a través do libro “Chuzos de Punta” no que se basea a 

curta (PRINCIPIO DE ACTIVIDADE). 

5-Agrupamentos: organizaranse para poder atender á diversidade do alumnado e 

a aprendizaxe de contidos, considerando cada unha das súas potencialidades: gran 

grupo, pequeno grupo, actividade individual (PRINCIPIO DE GLOBALIZACIÓN). 

Serán variados e en función das necesidades dos alumnos e o tipo de actividade 

que se leve a cabo. A nosa clase agrupa nenos de 3 e 4 anos, realizamos un 

proxecto de acompañamento e protección entre os nenos, cada dous maiores teñen 

un pequeno ao cargo ao que axudan na difícil adaptación ao primeiro ano de 

colexio. Tendo en conta estas agrupacións solidarias organizaremos os traballos en 

pequeno grupo e gran grupo. Utilizarase a técnica monitorización para aqueles 

alumnos que presenten máis dificultades. 

6-Apertura á contorna: a educación infantil alcanza o seu pleno sentido nun 

marco de coordinación e colaboración có equipo docente cos titores do primeiro 

ciclo de primaria. Por iso neste proxecto seremos apoiados e axudados polos nenos 

de 1º ciclo de primaria na gravación e lectura do conto. 

 

 

 

 

 



Avaliación 
AREAS OBXECTIVO INDICADORES 

 

 

 

 

 

1-ÁREA DE 
IDENTIDADE E 
AUTONOMÍA 
PERSOAL 

 

 

 

• Adecuar o seu propio comportamento ás 
necesidades, demandas, requerimientos e 
explicacións doutros nenos e adultos, e influír 
na conduta dos demais, evitando a adopción 
de actitudes de submisión ou de dominio, e 
desenvolvendo actitudes e hábitos de axuda, 
colaboración e cooperación. 

 É quen de manifestar verbalmente o seu agrado ou 
molestia ante determinadas situación 

 Verbaliza as súas percepcións. 
 É capaz de mostrar preferencias. 
 Recoñece e acepta as súas características persoais. 
 Ten confianza nas súas posibilidades nas tarefas 

habituais. 
 Mostra satisfacción polas súas accións e producións. 
 Gústalle facer encargos e ter responsabilidades. 
 É quen de solicitar axuda cando a precisa. 
 Amosa confianza ante persoas e situacións 
 novas aceptando a súa axuda. 
 Actúa por iniciativa propia. 
 Participa nas actividades cunha postura colaborativa 

e non dominante nin submisa. 
• Aplicar a coordinación visomanual necesaria 

para manexar e explorar obxectos cun grado 
de precisión cada vez maior na realización de 
actividades da vida cotiá e de tarefas 
relacionadas coas distintas formas de 
representación gráfica. 

 

 Presenta unha boa motricidade fina. 
 Sabe colocar varios obxectos na mesma posición na 

que foron mostrados. Creación de escenarios. 
 Mostra habilidade nas construcións e na manipulación 

de pezas pequenas. 
 Sitúa os obxectos e localízaos: diante-detrás, dentro-

fóra, arriba-abaixo, preto-lonxe, enriba-debaixo, 
primeiro-derradeiro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-AREA DO MEDIO 
FÍSICO E SOCIAL 

 

 

 

 
 

• Participar nos diversos grupos cos que se 
relaciona no transcurso das diversas 
actividades, tomando progresivamente en 
consideración aos outros. 
 

 Toma a iniciativa para manipular e probar solucións. 
 Intégrase no traballo en grupo, cooperando cos 

demais nenos e nenas. 
 Identifica características diferentes nun compañeiro 

ou nunha compañeira e adopta posturas non 
discriminatorias. 

 
 
 
 
 

• Establecer algunhas relacións entre as 
características do medio físico e as formas de 
vida que en devandito medio establécense. 
 

 Realiza exploracións e experimentacións cos 
materiais que se lle ofrecen. 

 Pode facer comparacións a partir de diferenzas. 
 Recoñece con que criterio se estableceu unha 

colección. 
 Recoñece o criterio de ordenación nunha colección. 
 Emprega medidas arbitrarias de lonxitude (varas, 

cordeis...) para resolver situacións problemáticas á 
hora de gravar unha escena 

 Coloca os obxectos e localízaos empregando distintas 
nocións 

 Representa e interpreta o espazo para os escenarios 
 Realiza estimacións temporais. 

 
• Mostrar interese e curiosidade cara á 

comprensión do medio físico e social, 
formulando preguntas, interpretacións e 
opinións propias sobre algúns 
acontecementos relevantes que nel se 
producen, desenvolvendo a súa 
espontaneidade e orixinalidade. 

 Ten curiosidade por todo o que o rodea. 
 Fai preguntas sobre obxectos, situacións, persoas e 

fenómenos 
 A observación lévao a formular interrogantes e a 

buscar explicacións.  
 



 

 

 

 

3-COMUNICACIÓN 
E 
REPRESENTACIÓN. 

 

• Comprender as intencións e mensaxes que lle 
comunican outros nenos e adultos, valorando 
a linguaxe oral como un medio de relación 
cos demais. 

 Mantén unha actitude de escoita e respecto cara ás demais 
persoas. 

 Formula hipóteses e contrástaas coas das outras persoas 
antes de pasar á realización 

 Traduce o que observou ou experimentou á linguaxe verbal 
ou xestual. 

 Incorpora ao seu vocabulario as palabras novas. 
 Fai valoracións estéticas. 

• Utilizar técnicas e recursos básicos das 
distintas formas de representación e 
expresión, para aumentar as súas 
posibilidades comunicativas. 

 Representa con debuxos o observado ou experimentado. 
 Explora as posibilidades plásticas e creativas de distintos 

soportes audiovisuais como recursos e medio de expresión. 
 Utiliza, na medida das súas posibilidades, as ferramentas 

tecnolóxicas como medios de expresión. 
 

• Desenvolver as habilidades comunicativas, 
tanto orais como escritas, partindo da 
comunicación audiovisual e o seu deseño  

 Gusta de explorar sensorialmente os elementos presentes no 
contorno. 

 Explora as posibilidades plásticas e creativas de distintos 
útiles  como recursos e medio de expresión. 

 Emprega os recursos expresivos coñecidos en situacións 
novas. 

 Participa na planificación do proceso de elaboración do 
proxecto audiovisual 

 

 

OUTROS 

 

 

• Comprender que a imaxe non é a realidade 
• Descubrir as diferenzas físicas entre a 

realidade e a imaxe 
• Comprender que a imaxe é unha 

INTERPRETACIÓN da realidade. 
• Coñecer as técnicas de manipulación da 

imaxe. 
 

 Fai una explicación razonada das diferencias entre realidade 
e ficción. 

 Amosa interés pola comparación entre as imaxes dos 
escenarios e a realidade que aparece na curtametraxe. 

 Entende e axuda a realización dos efectos que producen a 
sensación de movemento na curtametraxe. 

 Aporta outras posibilidades estéticas para transmitir a 
realidade proposta. 

 



Escala de 
Valoración Con dificultade 

 

 

En proceso  
 

Sen dificultade 

 

http://recursostic.educacion.es/heda/web/es/infantil/691-produciendo-audiovisuales-en-educacion-infantil 

Proyectos de alfabetización audiovisual: http://www.mcu.es/gabineteprensa/notas/34322013/alfabetizacion280613.pdf 
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