
HUE
una eina per aprendre

perevinas@vedrunaripoll.org



tenim... serveix  per...

● Llegir/projectar  documents.
● Prendre instantànies  de fitxes o del treball d’un 

alumne.
● Per fer de lupa i mostrar a tots els alumnes la 

imatge a la PDI.
● Enregistrar  una tècnica o un  experiment.
● Fer correccions o afegir notes a un treball i fer-ne 

fotografies i/o projectar-lo.
● Editar animacions en stop motion , crear moviments 

animats a qualsevol objecte
● Fer xerrades amb altres escoles o alumnes  a partir 

del programari com Skype .
● (...)





amb HUE … 



amb HUE … imagina
Hem dit als nostres alumnes que imaginin 
una història  (això els nens ho fan cada dia 
i encantats) i  han pogut portar els seus 
ninots, els seus  Lego, els seus Playmobil, 
els seus peluixos, .... (el què han volgut).



amb HUE … imagina
Com per fer qualsevol pel·lícula, escrit o text, el primer que es necessita 
és pensar en la història que volem explicar, i els personatges que en 
formaran part. 

Els alumnes en grups de quatre i amb una base d’orientació (story board) 
poden, delimitar el context, decidir quins personatges seran els 
protagonistes, preparar l'escenari i imaginar les fotos que faran.

https://docs.google.com/document/d/1MPhFTV5GAy9bKn1p8eAvrzZYFzPoMAoF1wj7508OugA/edit


 les relíquies de Sant Eudald

http://www.youtube.com/watch?v=r3W9PobUPlE


amb HUE … imagina
● Expressió escrita

○ Crear histories, passar un 
conte tradicional a pel·lícula, 
explicar llegendes*, explicar i 
documentar gràficament un 
fet científic …

● Expressió oral
○ Inventar diàlegs, doblatge

● Experimentació 
○ seguir la seqüència del 

creixement d’una planta, fer 
fotos d’animals el seu 
creixement, el desplaçament

 

Recrear una historia coneguda suposa un bon 
treball de comprensió lectora , perquè cal  trobar 
la idea principal del text, les idees de cada 
paràgraf i acabar fent un guió pla a pla.

Observar i gravar el creixement d’una planta 
desvetlla l’esperit científic i el poder explicar i 
exposar-ne les conclusions  fa que sigui una 
bona eina STEAM





amb HUE … crea
Es tracta d'una eina senzilla, amb una càmera i un programari d'edició de 
vídeo molt bàsic, mitjançant els quals es poden fer vídeos en stop motion. 

Aquesta tècnica d'animació consisteix en aparentar el moviment d'objectes 
estàtics a través d'una sèrie d'imatges fixes successives. 

Hem fet dibuixos animats amb ninots creats amb paper, amb plastilina i hem 
aconseguit moure les joguines . 

El més important de Hue Animation Studio és que els  nens el poden utilitzar 
fàcilment, i el millor , que impulsa la seva creativitat



llegenda del nom de Ripoll  

http://www.youtube.com/watch?v=Abksy6-zQpc


amb HUE … crea
Hue fomenta el treball col·laboratiu entre els participants.   model de pla de treball de l’equip 

● Hem treballat en grups de quatre:
○ Un controla l’ escena i mou els personatges.
○ L’altre  prem el botó de l’ordinador per fer les fotos i controla que la imatge 

es veu bé a la pantalla.
○ Hi ha el que hi posa la veu. 
○ l molt important, qui té cura de tot el  material i té apunt tots els objectes 

que han de sortir a cada fotograma. 

      

https://docs.google.com/document/d/1M72R481aW0U1SYaXHtmoMjKpPkJ7amgDu3LeGV1GacE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=r3W9PobUPlE


 el comte Arnau

http://www.youtube.com/watch?v=sv9rT-ZRIV4


amb HUE … crea
De manera intuïtiva els alumnes van creant la història i fan la 
pel·lícula a la qual s’hi ha d’afegir veu, música, efectes ... . 

Es bo que la pantalla ensenyi on estaven abans els objectes perquè 
no hi hagi salts …. la mainada se n’adona ràpid.  

És fàcil editar els fotogrames,  per  muntar les pel.lícules els 
alumnes han necessitat molt poca ajuda. La gestió dels textos i la 
velocitat dels fotogrames és molt simple. El programa té  una eina 
"llapis" que permet dibuixar sobre les fotos, de manera que fer 
efectes especials és senzill. 

També s’hi poden afegir efectes de so ( tasca molt entretinguda), i 
també es poden afegir globus amb text als personatges .



amb HUE …comparteix
Estimula la creativitat, la tecnologia i el joc, obliga a construir històries amb la 
seva imaginació i després ofereix un resultat que tots tenen ganes i 
necessitat de compartir. criteris d’avaluació

D’entrada permet que entenguin com es construeix l'univers del cinema, pla a 
pla, i entenguin més de les pel·lícules que miren cada dia.

Per tan afavoreix la competència digital i a entendre la comunicació 
audiovisual

Les produccions fetes a l’aula són fàcils de compartir a un compte Youtube

https://docs.google.com/document/d/1dqGu8MycpInJiKvZtyq1Og3d373el4w_tkl8RaVAdp4/edit



