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Creació de contes TICC en format vídeo

*Justificació:

Les noves tecnologies ens permeten treballar amb un nou llenguatge, l'audiovisual, a través del qual 

podem crear i compartir creacions digitals. 

Un proposta interessant podria ser fer un conte amb el nostre alumnat utilitzant les TICC tant a 

l'hora de crear-lo com a l'hora de compartir-lo i fer-ne difusió. Això ens pot servir, per exemple, per 

fer-ho arribar a les famílies o per visualitzar-lo davant d'altres grups de nens i nenes de l'escola. 

*Procediment:

Els passos a seguir per a crear un conte digital poden ser molt variats, depenent, sobretot, de la 

tipologia  d'alumnat  present  a  l'aula  i  de  les  seves  necessitats  pedagògiques.  A continuació  us 

presento els passos que jo he fet servir en diferents ocasions a l'hora de crear els contes digitals en 

format vídeo:

– Triar  el  conte. En  aquest  sentit  es  poden  contemplar  dues  opcions  totalment  vàlides: 

treballar sobre un conte conegut (per exemple, popular) o que siguin els nens i nenes els 

creadors. En aquest sentit, consultar el llibre “Gramàtica de la fantasia” de Gianni Rodari 

ens pot donar unes bones pautes de les quals partir. 

– Creació física del conte.  Un cop escollit  el conte, aquest es divideix per escenes. Cada 

parella d'infants dibuixa una escena de manera col·laborativa. En aquest sentit, una proposta 

és agafar uns paperets i escriure en cada un d'ells una escena del conte. Cada parella ha 

d'agafar un dels papers, llegir el que posa (amb l'ajuda de la mestra), pactar que dibuixarà 

cada un (abans de començar a dibuixar han de decidir,  a grans trets,  què dibuixaran i com 

ho pintaran) i posar-s'hi a la feina. El dibuix es pot fer sobre paper o, si es dóna el cas què 

podem i volem, utilitzant una Pissarra Digital Interactiva o una tauleta gràfica.
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– Escanneig de les escenes. Si finalment hem optat per fer el dibuix sobre paper, un cop els 

nens i nenes han dibuixat les escenes, la mestra les escanneja. 

– Gravació de la veu. Aquí hi ha dues opcions: que sigui l'alumnat qui narra el conte o que 

sigui  la  mestra.  En  ambdós  dels  casos,  a  l'hora  d'enregistrar  l'àudio  podeu  emprar  el 

programa  Audacity,  software  lliure  i  gratuït  que  us  podeu  descarregar  des  de 

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity.

– Edició del vídeo. El següent pas seria crear un vídeo combinant imatge (les escenes del 

conte  que han dibuixat  els  infants)  i  l'àudio  (la  gravació de la  narració).  Si  utilitzeu  el 

Sistema  Operatiu Windows, podeu utilitzar el programa Movie Maker, el qual trobareu a 

l'apartat de programes.

També  podeu  optar  per  emprar  SpanishDub  (http://spanishdub.softonic.com/),  programa 

gratuït i en espanyol per editar vídeos  

– Pujar el vídeo a una mediabase. Si simplement deseu el vídeo al vostre ordinador, les 

propostes a l'hora de compartir-lo seran molt limitades. Per això pot ser  molt interessant que 

el  pugeu  a  una  mediabase,  per  exemple  Blip  (http://www.blip.tv/)  o  YouTube 

(http://www.youtube.com), des d'on podreu escollir les opcions de privadesa que considereu 

més adequades.

– Pujar el vídeo a l'espai on-line propi. A partir dels codis que ens proporciona la media 

base, podem enllaçar el vídeo per tal que aquest aparegui inserit en el nostre bloc, web o 

wiki. Per exemple, del del següent enllaç podeu veure un exemple de vídeo que s'ha penjat 

en  una  media  base  i  posteriorment  s'ha  inserit  en  un  bloc  d'educació  infantil: 

http://blocs.xtec.cat/pekeacacies/2010/01/09/els-reis-arriben-a-la-classe-dels-cargols/

Aquest pot ser un canal de comunicació altament efectiu entre família i escola, donat que els 

pares i mares poden participar visualitzant les creacions dels seus infants a l'hora que poden 

interectuar en l'espai a través de comentaris.

Visualitzar el conte davant d'altres grups de l'escola també pot ser una activitat altament motivadora 

pel nostre alumnat. També es podria crear un conte per classe i fer una trobada per a visualitzar-los 

tots conjuntament.

Propostes per treballar les TICC a l'educació infantil I                                                       Gener 2010

http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity
http://blocs.xtec.cat/pekeacacies/2010/01/09/els-reis-arriben-a-la-classe-dels-cargols/
http://www.youtube.com/
http://www.blip.tv/
http://spanishdub.softonic.com/
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:Audacity


María Azucena Vázquez Gutiérrez

Paral·lelament, podeu imprimir el  conte en format paper i  desar una còpia a la biblioteca de la 

classe.

*Alguns exemples:

Alguns exemples de contes creats amb l'alumnat seguint aquest procediment són els següents:

– La Rosita i el Benito (conte sobre la resolució de conflictes, escrit i creat per alumnat de 

P5):  http://www.youtube.com/watch?v=dlEeU6G0hlY

– La  papallona  i  el  got (conte  escrit  i  creat  per  alumnat  de  P5): 

http://www.youtube.com/watch?v=oh2En2RbSNg

Per qualsevol dubte o aclariment em podeu escriure a azucena@transeducamundi.org.
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