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Táboa de contidos

A presente guía forma
parte do proxecto de 
educación para o 
desenvolvemento 
Escolas sen Racismo
impulsado por Asamblea
de Cooperación pola Paz
e Agareso financiado por
Cooperación Galega
da Xunta de Galicia.

O obradoiro de Stop Motion forma parte dun 
conxunto de catro talleres audiovisuais que 
se impartiron no curso 2017-2018 dentro do 
proxecto Escolas sen Racismo.
A súa realización levouse a cabo no colexio 
Vilas Alborada de Santiago de Compostela, e 
foi orientado a 23 alumnos e alumnas de 6º 
de primaria.

O obradoiro de Stop Motion trata de achegar 
unha ferramenta audiovisual como instrumento 
para xerar unha conciencia crítica, motivadora 
e creativa a través das novas tecnoloxías e de 
fácil acceso para todo o mundo.
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Contidos

Breve introdución a educación para 
o desenvolvemento, cuestións funda-
mentais e en que nos afecta.

Iniciación o Stop Motion, que é, os 
seus inicios, exemplos prácticos, 
distintas técnicas.

Concepto de Storyboard, como crear 
unha historia.

Explicar o funcionamento da App para 
móbil Stop Motion Studio.

Creación dun conto animado con esta 
técnica.

Obxectivos

Achegar ao alumnado a ferramenta 
audiovisual como método de reflexión 
acerca da distinta e diversa realidade 
que os rodea.

Construír unha mensaxe conxunta, 
con unha participación igualitaria para 
xerar unha peza de sensibilización.

Que o alumnado incorpore as técnicas 
vistas no obradoiro e teña a posibili-
dade seguir xerando contido unha vez 
finalizado o obradoiro.
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Unha cuestión fundamental é o número de alumnado que teremos ao noso cargo no desenvolvemento do obradoiro, neste caso eran 23 rapazas e 
rapaces, un número bastante elevado para ser manexado por unha soa persoa. Na execución deste taller contouse cun amplo apoio do voluntariado 
de Agareso o que fixo moito máis manexable a atención que necesita o alumnado. Recoméndase que cada dez alumnos/as haxa un monitor/a.

Outro punto importante é a creación de grupos de traballo, si ben é certo que non existe unha fórmula perfecta para acadar os grupos máis equilibra-
dos posibles, a nosa experiencia lévame a opinar que a mellor maneira é facer un sorteo de forma aleatoria para a composición dos grupos, e só co-
rrixindo no caso de que quede moi descompensado en cuestión de xénero e se queiran facer grupos máis mixtos. Para este obradoiro fixéronse cinco 
grupos, tres de cinco persoas, e dous de catro persoas.

É necesario facer unha reunión previa coa persoa docente que vaia ser a encargada de levar o obradoiro por parte do centro educativo para tratar 
cuestións importantes de cara a un adecuado desenrolo da actividade. Neste caso establecéronse as datas dos obradoiros, deixando algo de marxe 
entre elas cando se consideraba que o traballo a realizar polo alumnado era maior. Tamén se estableceu a técnica que se ía a usar para a realización 
do conto animado, decantándonos principalmente polo papel e un pouco de plastilina. Esta decisión tomouse gracias ao compromiso do centro Vilas 
Alborada de que elaborarían o material necesario para a realización da peza, isto foi sen dúbida unha carga importante de traballo extra que fixo o 
alumnado en horas non correspondentes ao obradoiro. 

Para este obradoiro adaptouse o conto A orella esquerda de Lea, co cal, o guión xa viña dado, co que na planificación dos tempos, non se deixou 
espazo para isto, cousa que sería básica si xeraramos unha peza partindo de cero.

É imprescindible determinar claramente o material que se vai a necesitar, que virá dado polo número de grupos. Neste caso foron necesarios 5 trípo-
des, 5 móbiles, e 5 soportes para poder enganchar o móbil o trípode, recoméndase ter material extra por si falla algún destes elementos.

cuestións previas
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sesión inicial

 20 min - Introdución a Educación para o 

 Cambio social

 

 20 min - Iniciación ao Stop Motion

 10 min - Visionado de exemplos

 10 min - Concepto Storyboard

 20 min - Explicación da App Stop Motion 

 Studio

 20 min - Exercicio práctico

 
  Como punto de partida do obradoiro de Stop 

Motion, realizase unha breve introdución a Educación 

para o desenvolvemento, para explicar o marco do 

proxecto, axentes implicados e motivacións.

 A continuación faise unha introdución ao Stop 

Motion, explicando o seu funcionamento máis básico 

e póñense exemplos para que o alumnado vaia vendo 

que tipo de pezas audiovisuais se poden facer.

 Para rematar esta primeira sesión, explicase o 

plan de traballo de todo o obradoiro, e realízase unha 

primeira práctica con aqueles elementos que imos 

usar durante o proxecto,facendo fincapé na explica-

ción da App móbil que se vai utilizar.

 Este obradoiro consta de 6 sesións, esta inicial 

é a de contido máis teórico, as outras cinco son total-

mente prácticas.
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Introdución a 
Educación para o 
desenvolvemento

Este proxecto está organizado por Agareso e por Asamblea de coope-
ración pola Paz, financiado pola Xunta de Galicia a través de subven-
ción de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de

educación para o desenvolvemento e a cidadanía global.
Sendo a educación para o desenvolvemeto o piar fundamental no que 

se basea o proxecto, faise unha breve explicación de cales son as 
cuestións fundamentais que se abordan, sendo os obxetivos principais 
contar con unha cidadanías máis informada, máis concienciada e que 

sexa máis participativa.

Son varios eixos os que traballa a Educación para o desenvolvemento, 
neste obradorio a través do conto A Orella esquerda de Lea. Aborda-

mos o fomento de actitudes e comportamentos de respecto, compren-
sión e posta en valor das diferencias, rexeitando calquera forma de 

discriminación e desigualdade contribuíndo á construción dunha socie-
dade máis xusta e igualitaria.
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Iniciación ao Stop Motion
Exemplos 

O stop motion é unha técnica de animación que consiste  en 
aparentar movemento de obxectos estáticos utilizando imaxes 
fixas sucesivas fotograma a fotograma.
Úsase con calquera obxecto e calquera material, aínda que os 
principais soen ser a plastilina e o papel.

O interesante desta introdución, e que o alumnado vaia captando 
ideas e ver todo o potencial que ten esta ferramenta audiovisual, 
deixando un gran espazo para a creatividade.

 
 Recursos

Cabalo en movemento

Chiken Run

Historia do Stop Motion

Stop Motion doado

O arte

https://www.youtube.com/watch?v=t4z28Z5xRKw
https://www.youtube.com/watch?v=t4z28Z5xRKw
https://www.youtube.com/watch?v=PDdqszX-hR8
https://vimeo.com/9173975
https://www.youtube.com/watch?v=RMHgJbBJ3-s
https://vimeo.com/69292602
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Storyboard 

Co obxectivo de que o alumnado entenda que 
unha boa planificación é necesaria cando
propoñemos a idea de realizar un stop motion,
explícase que é un Storyboard, cal é a súa fun-
ción e a súa finalidade.

Por cuestións de tempos, se lle pedíu o alum-
nado que fixera o Storyboard entre obradoiro e 
obradoiro, para que foran visualizando o traba-
llo que ían ter no seguinte taller.
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Stop Motion 
Studio 

Co obxectivo de achegar o Stop Motion ao alumnado, e que ese aprendi-
zaxe logo se poda replicar na súa contorna, dunha forma sinxela e intuitiva, 
valorouse utilizar unha aplicación para teléfono móbil, e non outras solucións 
máis profesionais, no que xa dependamos de programas privados etc.

A aplicación elixida foi Stop Motion Studio,dispoñible para IOS e  Android, 
con un fácil manexo que enseguida o alumnado comprendeu, e con opcións 
moi interesantes para facer Stop Motion básicos.Entre esas opcións atopa-
mos  unha transparencia que nos permite ver a foto anterior,  o cal facilita 
moito a animación e foi a característica principal polo que se considerou esta 
aplicación como a mellor opción.
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resto de sesións

Débido a complexidade do conto elexi-
do, a planificación fixo que cinco se-
sións de traballo se dedicaran a parte 
totalmente práctica.

1º Lectura do texto e o seu análise.

2º División dos grupos.

3º Reparto do traballo.

4º Execución.
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2. OS CONTOS E AS AUTORAS 
 
 
 

TEMPO DE LOAIRA 
 
É unha cooperativa de traballo asociado e sen ánimo de lucro 
especializada na educación e cooperación para o desenvolvemento  
 

“as loairas soñamos cos ollos abertos  
e deliramos oito horas ao día” 

 
 
 

CONTO 1:  
A orella esquerda de Lea 

 
Lea naceu nunha noite de chuvia e lóstregos. 
Lóstregos con L, como a primeira letra do seu nome. 
 
Lea medrou aos pouquiños, pasiño a pasiño, porque era moi pachorrenta e tranquila. Pero nunha noite de 
lúa chea, unha parte do seu corpo comezou a medrar máis rápido que todas as demais. 
Foi a orella esquerda. 
Esquerda con E, como a segunda letra do seu nome. 
 
A orella esquerda de Lea medraba un chisco máis cada lúa chea, ata que se fixo tan grande como a súa 
propia cara. 
 
Cando Lea viraba o rostro para ollar cara onde medraban as mimosas (á dereita da súa casa) a xente que 
estaba en fronte dela só vía unha orella enorme pousada sobre os ombreiros. 
 
- Aaaaaaaaaaa - exclamaban as persoas que a vían por vez primeira. 
 
Aaaaaaa, cunha chea de as, como a derradeira letra do nome de Lea. 
 
Moi axiña, Lea descubriu que, se ben a súa orella era máis grande do normal, tamén o era a súa capacidade 
de escoita. Así, Lea era quen de sentir 
 
-       os murmurios dos paxariños, 
-       o rastro dos vermes ao escorregar pola terra 
-       os bicos que lle dan as abellas ás floriñas 
-       os segredos dos veciños e veciñas 
-       o ruxe ruxe da chuvia dentro das nubes 
 
 O primeiro día da escola, Lea espertou cos sons dos despertadores de todos os seus futuros compañeiros e 
compañeiras. Almorzou escoitando as súas conversas. Todo o mundo estaba moi nervioso. 
 
- “Quen será a miña compañeira de pupitre?”- preguntaba Xoana coa boca chea de migallas de pan. 
-  “Como será a nosa mestra?” – dicíalle Brais ao seu irmán maior mentres cepillaba ben os dentes. 
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- A semana pasada sementei unhas floriñas no xardín para darlle unha sorpresa á miña avoa, porque 
lle encantan as flores. Pero aínda non medrou nada e estou moi triste. Igual non souben plantalo ben, ou 
fixen algo mal. 
 
Lea colleu a Xaquín da man e foi a buscar a Lúa e máis a Anton para ir á casa do novo compañeiro. Unha vez 
alí ollaron para as macetas onde deberían medrar as floriñas. Lúa abriu completamente o seu ollo dereito e 
mirou con atención. 
 
- Non te preocupes Xaquín. Polos furadiños da terra podo ver as sementes, e están medrando 
paseniño. As túas floriñas van a modo, pero podo ver a súa transformación. 
 
- Eu tamén podo escoitar como van facendo ruido no seu interior. Están desexosas por medrar! 
 
- E pódoche asegurar que xa arrecenden! – rematou Antón. 
 
Xaquín comezou a aplaudir do contento que estaba. 
 
- Moitísimas grazas ás tres. Que sorte tedes de poder ver, escoitar e ulir todas esas cousas. 
Encantaríame ser o voso amigo, pero non teño nada especial que ofrecer ao voso grupo. 
 
Lea, Lúa e Antón miráronse. Foi Lea quen comezou a falar. 
 
- Xaquín, eu fixeime en ti dende o primeiro día porque na clase recoñecín a voz dese neno que 
cantaba unhas nanas fermosísimas á súa irmá pequeniña. 
 
- E eu puiden ver pola túa ventá como axudas cada día en todas as tarefas da casa – completou Lúa. 
 
- E eu non podo deixar de lembrarme do arrecendo da larpeira que fixeches coa túa avoa polo seu 
aniversario – comentou Antón movendo o nariz. 
 
- Canta xente pensas que fai todo iso Xaquín? – continuou Lea-. Todas as persoas somos diferentes, e 
cada unha é única en si mesma. No noso caso, o que nos fai únicas é visible aos ollos de todo o mundo; no 
teu caso hai que ir coñecéndote pouquiño a pouquiño. Déixanos seguir descubrindo todas as cousas que che 
fan único e diferente no mundo? 
 
As folliñas dos carballos, verdes e dentadas, contemplaron con ledicia a enorme aperta que se deron Lea, 
Antón, Lúa e Xaquín. Unha aperta máis grande que o nariz de Antón, o ollo dereito de Lúa, a tenrura de 
Xaquín e a orella esquerda de Lea. 
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Lea escoitaba esas dúbidas en silencio, sentada na cama preparando a súa mochila azul. Na súa cabeza de 
cabelos vermellos rebulía unha única pregunta: “Que pensarán os demais da miña orella esquerda?” Lea 
mirouse ao espello e sentiu vergoña da súa orella. Decidiu tapala co seu gorro de inverno. 
 
Na porta da escola todos os meniños e meniñas agardaban pola súa mestra. Lea púxose na última fila, 
caladiña, mentres escoitaba todo o barullo con atención. De súpeto, unha man tocou no seu ombreiro: 
 
-  “Ola compañeira! Na hora da merenda, poderías compartir conmigo a túa mandarina? Encántanme 
as mandarinas pero xusto hoxe non tiña ningunha na casa. 
 
Lea ollou cara o seu compañeiro con atención. Recoñeceu axiña a súa voz e lembrou que se chamaba Antón 
e que tiña dous gatiños, Mila e Raio. Antón escondía a cara cunha bufanda lila, e Lea só podía ver os seus 
ollos azuis. 
 
- Como podes saber que teño unha mandarina se a miña mochila está pechada e non se pode ver 
nada? 
 
Antón retirou a bufanda e entón Lea comprendeu. O nariz de Antón era máis grande do normal. Chegáballe 
ata o mentón e a penas se podía ver a súa boca. Entón, como o seu nariz era enorme, tamén o era a súa 
capacidade para cheirar cousas. Lea quitou o gorro para mostrarlle ao seu novo amigo a súa orella esquerda, 
e puido intuir un enorme sorriso debaixo do nariz de Antón. 
 
- Sabes a que clase temos que ir? Non consigo ler a lista dende aquí – preguntoulle Antón a Lea. 
- Tócavos na aula vermella, coma min – respondeu unha nena de pelo marrón que levaba unhas 
enormes gafas de sol. - Temos que apurar porque a mestra xa está agardando por nós. 
- Como podes saber iso? – preguntoulle Antón. 
 
A nena quitou as gafas. O seu ollo dereito era da cor das avelás pero grande coma unha sandía. 
 
- Chámome Lúa e o meu ollo dereito pode ver as cousas que pasan moi lonxe de aquí. Por iso podo ler 
os nosos nomes na lista. Tamén podo ver con claridade polos furados e fechaduras, por iso sei que a mestra 
está agardando por nós na clase. 
 
Lea gardou o gorro, Antón meteu a bufanda no peto e Lúa puxo as gafas de sol na mochila. As tres colléronse 
das mans e entraron na aula vermella. 
 
As folliñas dos carballos puxéronse amarelas no outono, escondéronse no inverno e comezaron a axixar de 
novo na primavera. Lea, Lúa e Antón aprendían, xogaban e gozaban xuntas cada día, dentro e fóra da escola. 
 
Un día, mentres xogaban á corda no patio, Lea escoitou uns choros. Viñan da outra punta da escola, de 
dentro dos baños. Lea non lles dixo nada a Antón nin a Lúa e foi directa a ver que era o que pasaba. 
Recoñeceu ao seu compañeiro Xaquín que choraba escondido nun recuncho dos aseos. Lea fíxolle un 
alumiño na cabeza e Xaquín pegou un chimpo. 
En canto veu a Lea púxose totalmente encarnado. 
 
- Que non che dea vergoña – díxolle Lea – Todo o mundo chora. Eu tamén o fago a miudo. Cando me 
sinto triste, ou cando lembro algo que boto de menos. Tamén choro cando algo non sae como eu esperaba. 
Por que estás chorando ti? 
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A Orella esquerda
de Lea

Lectura do texto

Este conto, feito por Tempo 
de Loairas dentro dun proxec-
to de Acpp foi o elixido para 
ser animado neste obradoiro.
Supoñía un gran reto, xa que é dun-
ha dificultade elevada e bastante ex-
tenso para o tempo que se contaba.

Na reunión previa coa directora do 
centro, valorouse positivamente e 
comprometeuse a dar apoio en ho-
ras para levar a cabo o proxecto.

A maior dificultade era a creación 
dos escenarios, cuestión que re-
solveu o propio alumnado en horas 
extras que lle dedicaron ao conto.

Outra cuestión fundamental era to-
mar a decisión de que material uti-
lizar, nos decantamos polo papel, 
porque nos pareceu o máis sinxe-
lo, e tamén o máis doado de gar-
dar, xa que o proxecto estaba pre-
visto que durara un mes e medio.
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División dos grupos
Reparto do traballo

A prioridade neste caso para facer os grupos foi que 
existira un reparto equitativo en canto a xénero, creáronse 
tres grupos de cinco persoas e dous de catro.

A cada grupo asinábaselle unha parte do guión para que 
animara, necesitando unha gran coordinación para que 
todos os grupos foran o mesmo ritmo e non se pisaran.

A gran dificultade que presentou esta forma de traballar, 
foi que a maioría das veces íamos necesitar que os gru-
pos contaran co mesmo personaxe, fixéronse varios para 
remediar este inconveniente, pero aínda así, foi unha das 
cuestións que máis problemas deu a hora de traballar.

Adxudicáronse distintos roles dentro do propio grupo, 
cada obradoiro esas roles rotaban, desta maneira, o 
alumnado ía pasando por todos os postos e participando 
en todo.

GRUPO 1
Alumno/a  Posto

Noemí Debuxar

Siro Axudante

Laura Animar

Omi cámara e trípode

Deberes 4º día 

GRUPO 1
Alumno/a  Posto

Laura Debuxar

Omi Axudante

Siro Animar

Noemí cámara e trípode

Deberes 3º día 
- Adaptar a seguinte liña do guión:

Na porta da escola todos os meniños e meniñas agardaban pola súa mestra. 
Lea púxose na última fila, caladiña, mentres escoitaba todo o barullo con atención. De súpeto, unha man 
tocou no seu ombreiro:
“Ola compañeira! Na hora da merenda, poderías compartir conmigo a túa mandarina? Encántanme as 
mandarinas pero xusto hoxe non tiña ningunha na casa.
Lea ollou cara o seu compañeiro con atención.
 -Recoñeceu axiña a súa voz e lembrou que se chamaba Antón e que tiña dous gatiños, Mila e Raio. 
(esta parte en negrita cursiva a fai outro grupo, non facelo vós)
Antón escondía a cara cunha bufanda lila, e Lea só podía ver os seus ollos azuis.
Como podes saber que teño unha mandarina se a miña mochila está pechada e non se pode ver
nada?Antón retirou a bufanda e entón Lea comprendeu. O nariz de Antón era máis grande do normal. 
Chegáballe ata o mentón e a penas se podía ver a súa boca. Entón, como o seu nariz era enorme, tamén 
o era a súa capacidade para cheirar cousas. Lea quitou o gorro para mostrarlle ao seu novo amigo a súa 
orella esquerda, e puido intuir un enorme sorriso debaixo do nariz de Antón.
Sabes a que clase temos que ir? Non consigo ler a lista dende aquí – preguntoulle Antón a Lea.

Necesitamos o fondo que fixesteis co colexio, ter debuxados bastantes meniños e meniñas esperando 
pola mestra, teñen que ser dun tamaño algo grande por que teñen a idade de Lea. 
Vemos como Lea aparece en escea e se coloca última na fila.

Cambio de plano: vemos os dous de medio corpo mentres el 
termina de falar vemos como da cabeza de Lea sae un recordo
Cambio de plano:vemos os dous de medio corpo mentres 
fala Lea
Cambio de plano: vemos só a Antón como quita a bufanda
Cambio de plano: vemos como Lea quita o gorro
Cambio de plano: vemos os dous de medio corpo mentres 
fala Lea

Cambio de plano: Intentamos achegarnos o máximo posible o ombreiro de Lea e vemos como unha 
man o toca (moitas fotos para ver esa man que se achega, movela moi pouco a pouco)
Cambio de plano: vemos a cara de Antón falar (Antón ten na cara unha bufanfa lila) que lle tapa moita 
parte da cara. aquí intentamos mover un pouco a bufanda para que  parezca que fala. (Outro plano de 
cerca onde só vemos a súa cara, o máis cerca posible)

Tedes que continuar dende onde para-
mos o anteior día
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Execución

As cinco restantes sesións estiveron dedicadas a realizar 
o traballo. Cada grupo ten que ter preparado o material 
para poder iniciar a parte que lle corresponde.

Os grupos constan dunha persoa que é a encargada de 
ir debuxando e vixiándo que temos todos os elementos 
escénicos dispoñibles. Outra persoa que se encarga de 
tomar as fotografías, polo tanto de manexar a aplicación 
móbil. Outra que se encarga de animar aos persoaxes e 
elementos, e por último outra persoa que apoia ao resto 
nas súas funcións e vixía que non haxa erros de continui-
dade, que todo sigue o seu orde.

O último día un grupiño grabou a voz dos persoaxes para  
darlle máis sentido ao conto e que se entendera mellor

Dalle a play para ver o resultado final

http://https://www.youtube.com/watch?v=u4IxcUs5srg
https://www.youtube.com/watch?v=u4IxcUs5srg

