#001 “Jo Sóc el Meu Dibuix”

Nous paradigmes de narració de contes
Una ac8vitat per als infants. Con8ngut digital creat pels usuaris

Nous paradigmes de narració de contes.
Nuevos paradigmas de narración de cuentos.
Novel story telling paradigms.

Repte
Vincular els moviments d'una persona a un personatge digital mitjançant
visió per computador.

Vincular los movimientos de una persona a un personaje digital mediante visión por computador.
Use computer vision to link a person’s movements with a digital character.

Acció

Una ac;vitat per als nens. Con;ngut digital creat pels usuaris de la biblioteca.
Una ac8vidad para los niños. El contenido digital creado por usuarios de la biblioteca.
An ac;vity for children. Digital content authored by library users.

Resultat

”L’hora del conte" s'està duent a terme en moments predeﬁnits i és una experiència
unidireccional (el narrador realitza, els nens escolten). Com podem fer que ”L’hora
del conte" es por; a terme de forma conNnua, i com podem conver;r-la en una
experiència interac;va? "Jo sóc el meu dibuix" és una ac;vitat estructurada que
Descripció permet que els nens dibuixin els personatges de la història i després els donin vida
animant-los a través de la seva pròpia postura corporal i gestos, amb la ﬁnalitat de crear una història
en un món virtual.
“La hora del cuento" se está llevando a cabo en momentos predeﬁnidos y es una experiencia unidireccional (el
narrador realiza, los niños escuchan). ¿Cómo podemos hacer que “La hora del cuento" se lleva a cabo de forma
con8nua, y cómo podemos conver8rla en una experiencia interac8va? "Yo soy mi propio dibujo" es una ac8vidad
estructurada que permite que los niños dibujen los personajes de la historia y luego les dan vida animándoles a
través de su propia postura corporal y gestos, con el ﬁn de crear una historia en un mundo virtual.
“The story hour” currently takes place during predeﬁned ;mes and is a uni-direc;onal experience (the story teller
performs, the children listen). How can we make “The story hour” run con;nuously, and how can we make it into an
interac;ve experience? “I am my own drawing” is a structured ac;vity that permits children to draw the story
characters and then animate them in a big screen using their body posture and gestures, in order to create a story in
a virtual world.
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