
 
Segur que heu utilitzat el vídeo moltes vegades com a eina d'informació on els vostres 
alumnes han assumit el paper d'espectadors, però el vídeo és un mitjà audiovisual que 
permet anar més enllà incorporant-lo com una eina més a dins de l'aula.  
Amb aquest seminari es pretén donar-vos les eines necessàries per tal que pugueu prendre 
part activa en la realització de vídeos, creant, editant i publicant les vostres produccions 
juntament amb els vostres alumnes. 
 
GRAVA: Avui dia tenim a l'abast un munt de dispositius que ens permeten gravar imatges, 
càmeres de filmar, càmeres de fotos, mòbils … Cal saber seleccionar allò que gravem i fer-ho 
seguint les normes bàsiques del llenguatge audiovisual. 
 
EDITA: Amb l'edició podem ordenar les imatges gravades i donar-hi forma per comunicar una 
idea. Ens centrarem amb el programa windows movie maker. 
http://www.softonic.com/s/windows-movie-maker 
  
Pel que fa a l'edició d'audio utilitzarem el programa audacity. 
http://audacity.sourceforge.net/download/ 
 
PUBLICA: Les produccions audiovisuals estan fetes per ser visionades i compartides.  
La xarxa Internet està esdevenint el principal espai de difusió amb els blocs i els publicadors 
de vídeo. 
 
 Destinataris 

 

Professorat de tots els nivells educatius interessats en utilitzar el vídeo no només com a 
espectadors sinó també com a realitzadors. 
 
IMPORTANT!!!   
Cal que els assistents duguin el seu propi portàtil (amb la bateria carregada), i amb els 
següents programes ja instal�lats:  
����  Windows movie maker 

���� Audacity  

(podeu instal�lar-los gratuïtament a partir dels enllaços que apareixen més amunt)  
Caldrà que a l’ordinador disposeu de: 
���� 10 imatges en format JPG 
���� 1 o 2 arxius d’àudio en format mp3 o wav 

 
 
 Objectius 

 
Proposar l'ús del vídeo per a afavorir l'ensenyament, aprenentatge i les competències curriculars. 
Descobrir el procés de producció audiovisual i els elements que hi intervenen: Captura, edició, 
publicació. 
Conèixer les normes elementals que cal tenir en compte en el procés de gravació. 
Conèixer les normes elementals que cal tenir en compte en el procés de l'edició. 
Aprendre el funcionament del programa Windows Movie Maker. 
Conèixer el funcionament bàsic del programa Audacity: Editar una pista de so, posar un fons 
d'àudio a una pista de veu.  
Conèixer les diferents possibilitats de formats. 
Conèixer els principals publicadors a la xarxa. 
Publicar les pròpies produccions. 
Incrustar vídeos en un bloc o pàgina WEB. 
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 Continguts 

 

Llenguatge audiovisual.  
Edició digital d'imatges (windows movie maker ). 
Edició digital d'audio (audacity) 
Exportació i formats. 
Publicació de vídeo a la web. 
 

 Horari 
 

14:45 h:  Lliurament de documentació 
15:00 h:  Inici del Seminari 
16:15 h:  Pausa-café 
18:00 h:  Finalització del seminari 

 
 Ponent 

 
Teresa Estruch 

 
 Lloc de realització 

 

Aquest seminari tindrà lloc al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231). 
Al final del programa trobareu un plànol de localització. 

 
 Inscripció  

� Cal sol�licitar-la a través del formulari que trobareu a la pàgina web 
http://www.escolacristiana.org  (Cliqueu a Accions Formatives de la banda dreta de la pàgina 
d’inici). En el procés d’inscripció se us demanarà que us identifiqueu amb el nom d’usuari i el 
password. Si no esteu donats d’alta a la pàgina web, heu de fer l’alta d’usuari primer (a 
la banda esquerra de la pàgina principal). 

� Les places són limitades i s’ocuparan per ordre d’inscripció. 

� Cal fer una aportació per a despeses, per participant, de 25 € (per a entitats no adherides a la 
FECC, l’import serà de 35€ per participant). 

� Per a inscrits d’escoles adherides a la FECC, el pagament es farà per rebut domiciliat al compte 
corrent de l'escola. No cal fer cap més tràmit. L’import es carregarà el 24 de novembre de 2010. 

� Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC 
indiqueu-nos, el més aviat possible, el nom de l’entitat o escola i el compte corrent on cal 
domiciliar el rebut, a l’adreça: administracio@escolacristiana.org. 

� Data límit d’inscripció: fins dilluns 22 de novembre, a les 9h del matí. 

• Després d’aquesta data s’admetran matrícules si encara hi ha places disponibles però 
tindran un recàrrec del 20% en l’aportació econòmica per a despeses de gestió i no 
podem assegurar que se’ls pugui facilitar el certificat en el mateix dia. 

• Els canvis de participants després de la data límit d’inscripció també tindran un 20% de 
recàrrec.  

• En baixes posteriors al dia de càrrec de l’aportació i en els casos de no assistència, no es 
retornarà cap quantitat. 

 

 

 Indicació del lloc de realització 
 

En TREN:  
Renfe - Estació BARCELONA-PASSEIG DE GRÀCIA 
FFGC – Estació Catalunya 
 
En METRO:  
Parada Universitat: línies 1 (vermella) i 2 (lila) 
Parada Passeig de Gràcia: línies 4 (groga), 3 (verda) i 2 (lila)   
 
En BUS: línies 6  7  9  13  14  15 16  17  19 20  22  24 28  31  33 34  37  39 40  41  42 43  44  
45 47 50  54 55  56  58 59  62  63 64  66  67 68  91  120 141 



 

 

�

  

 
Més informació i sol�licituds d’inscripció al web: www.escolacristiana.org 

 
 

 clicar Formació a la secció usuaris registrats de la pàgina d’inici i identificar-vos amb el 
nom d’usuari i el password 

 
 clicar > Llistat de cursos: Apareixeran totes les accions formatives endreçades per data 

d’inici (en ordre invers) 

SEMINARI 
CONCILIAR 


