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Guia

Presentació
La proposta de curs telemàtic de formació centrat en la introducció a l'ús de recursos 
tecnològics  de  l'aprenentatge  i  la  comunicació  (TAC),  que  hem  anomenat  Eines 
multimèdia per treballar la llengua oral, té per objectiu proporcionar coneixements i eines 
didàctiques als docents de Primària i Secundària. Aquest curs s'emmarca en l'impuls que, 
a partir de la implantació dels nous currículums de Primària i Secundària l'any 2007, es va 
veure necessari  donar a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral.
El curs presenta continguts sobre l'aplicació didàctica de les TAC en relació a la didàctica 
de  la  llengua  oral,  específicament  en  el  desenvolupament  d'habilitats  aplicables  a  la 
docència. 
Per a l'elaboració dels materials dels mòduls del curs, s'han utilitzat materials pertanyents 
a cursos telemàtics inclosos en els materials de formació del DVD Web.

Objectius generals
• Conèixer els principals recursos informàtics per treballar la llengua oral a l'aula. 

Format
Per seguir aquest curs podeu optar entre: 
Anar consultant en línia els materials dels diferents mòduls. 
Descarregar tot el curs en format PDF, fent clic als enllaços que trobareu a l'aula virtual. 
Un cop descarregats els fitxers, obriu-los amb el programa Acrobat Reader. 
El curs compta amb una aula virtual dins l'entorn virtual de formació Odissea, al qual s'ha 
d'accedir per portar a terme les activitats i exercicis del curs.

Estructura
La durada del curs és de 24 hores. Cada mòdul s'organitza en cinc activitats pràctiques i 
uns exercicis. En total, cada mòdul representa dotze hores de formació. Els mòduls són: 

• Mòdul 1: Mitjans tecnològics bàsics
• Mòdul 2: Àudio i vídeo

Per realitzar aquest curs es requereixen uns coneixements i  destreses bàsiques en el 
domini de l'entorn Windows. És a dir, convé estar familiaritzat amb operacions com crear 
carpetes,  copiar  fitxers,  retallar  i  enganxar,  instal·lar  programes,  navegar  per  Internet, 
enviar correu electrònic. És recomanable tenir un coneixement bàsic de les utilitats dels 
webs educatius de la XTEC.
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Requeriments tècnics
Caldrà comptar amb accés a Internet i els permisos per instal·lar programari a l'ordinador, 
que s'haurà de poder visualitzar amb els navegadors Netscape i Internet Explorer (versió 
4  i  superiors),  i  el  Firefox,  amb  les  opcions  Javascript i  galetes  activades  (eines 
disponibles al DVD-ROM Materials de Formació). 

Tutoria i seguiment del curs
A cada participant se li assigna un tutor o tutora formadora que l'assessorarà i l'orientarà 
en  el  treball  dels  diferents  mòduls.  L'alumnat  participant  pot  formular  les  consultes  i 
preguntes que calgui pel correu electrònic intern de l'aula virtual. Per aquest mètode pot 
demanar orientacions, suggeriments i recomanacions per desenvolupar el seu treball. La 
persona  responsable  de  la  tutoria  farà  un  seguiment  personal  del  procés  de  cada 
participant basant-se en els exercicis. 
Pel  que fa  al  seguiment  del  curs,  l'alumnat  participant  trobarà pautes de  seguiment  i 
materials a l'aula virtual. També haurà de realitzar algunes activitats pràctiques en l'àmbit 
de l'aula virtual. Es recomana fer ús dels espais formatius de l'aula virtual exclusivament 
per a les finalitats del curs. 

Lliurament d'exercicis
Cal anar fent les activitats pràctiques, ressaltades amb un quadre groc, i informar-ne la 
persona tutora pel canal corresponent, que habitualment serà un fòrum. 
Hi  ha  algunes  activitats  complementàries,  ressaltades  amb  un  requadre  violeta. 
D'aquestes activitats no cal informar-ne la persona tutora. Tanmateix, atès el seu caràcter 
de descoberta d'experiències escolars, és recomanable compartir-les igualment al fòrum.
Les activitats obligatòries, els exercicis de cada mòdul, s'hauran de realitzar i lliurar en 
els terminis marcats al calendari fent servir les aplicacions de l'aula virtual.

Calendari del curs
Inici del curs 17 d'octubre de 2011

Fi del curs 18 de desembre de 2011

Data de lliurament d'exercicis 

Mòdul 1 13 de novembre de 2011

Mòdul 2 11 de desembre de 2011
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MÒDUL 1     
MITJANS TECNOLÒGICS BÀSICS     
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MITJANS TECNOLÒGICS BÀSICS

Objectius
L'objectiu  global  d'aquest  mòdul  és  oferir  un  tast  dels  principals  mitjans  tecnològics 
d'aplicació  en  l'ensenyament-aprenentatge  de  la  llengua  oral  i  donar-ne  idea  de  les 
possibilitats d'utilització pràctica en l'entorn escolar. 

• Conèixer els paràmetres de configuració del sistema de so de l'ordinador.
• Aprendre les operacions bàsiques pròpies del programa Audacity, indispensables 

per a enregistrar la veu.
• Aprendre a treballar el so amb la càmera de vídeo i el programa Pinnacle Studio.
• Aprendre a usar les possibilitats audiovisuals del bloc.

Continguts
• Paràmetres de configuració del sistema de so de l'ordinador.
• Instal·lació i operacions bàsiques del programa Audacity.
• Enregistrament de veu amb el programa Pinnacle Studio.
• Edició de vídeo amb el Pinnacle Studio.
• Blocs i possibilitats amb vídeo.

Bibliografia

• CAPELLA, Sebastià, i altres: Recursos i estratègies TAC per a l'educació primària 

• ESCANDELL, Ricard; POVEDA, Jordi: Comunicació i audiovisuals a Internet

• MARTÍNEZ, Pitu; PERAFITA, Albert (2006): El so a l'aula

• MASDEU, Enric; ALFONSO, Albert (2006): Fem vídeo amb l'ordinador

• SUÑÉ, Xavier; TALLADA, Artur: Aula 2.0
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1.1 Configuració del maquinari

Objectius
L'ordinador  permet  reproduir,  emmagatzemar,  produir  i  mesclar  sons  amb  facilitat. 
Aquesta és una pràctica introductòria a la configuració del sistema de so en qualsevol 
ordinador. 
Els objectius de la pràctica són: 

• Controlar els paràmetres de sortida de so pels auricular o els altaveus.
• Controlar els paràmetres d'entrada d'àudio per fer una gravació.
• Identificar la targeta de so de l'ordinador.

Configuració dels paràmetres de sortida del control de volum
Podeu  controlar  els  paràmetres  de  sortida  d'àudio  de  l'ordinador  des  del  mateix 
programari que porten incorporats els ordinadors. A la part de sota de la pantalla, a la 
banda de la dreta, hi trobareu la barra de tasques, amb una representació semblant a 
aquest segons la versió del Windows amb què treballeu. 

Feu un clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques. Si no hi aparegués, 
podeu trobar-lo al menú Inici | Configuració | Tauler de Control | Multimèdia; o, segons 
la versió, a Inici | Configuració | Tauler de Control | Dispositius de so i d'àudio.

S'obre  un  control  de  volum  simple.  Arrossegant  el  lliscador,  podeu  regular  el  volum 
general de reproducció del so (màster). Per fer desaparèixer aquesta icona, feu clic al 
damunt de l'escriptori en qualsevol punt.
Feu un doble clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques del Windows. 
Us apareixerà  la  finestra  del  mesclador,  que serveix  per  ajustar  el  balanç i  el  volum 
principal de sortida, així com el de cadascuna de les fonts d'entrada:
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Pràctica 1. Configureu els paràmetres de so del vostre ordinador
Seguiu les passes que es descriuen a continuació per configurar els paràmetres 
d'entrada i sortida de so de l'ordinador.
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Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls avançats. 
Obriu  el  menú  Opcions  |  Propietats.  Observeu  que  esteu  ajustant  el  volum  de 
reproducció, i a la llista de camps marqueu totes les caselles; si ja teniu coneixements 
sobre el tema, seleccioneu només els que creieu oportuns. Confirmeu l'operació amb el 
botó D'acord.

Els principals controls de volum que heu de tenir en compte, sempre en funció de les 
prestacions de la targeta de so de l'ordinador, són: 

• Control de volum: és el control de volum general (el que s'activa en fer un sol clic 
a la icona de l'altaveu).
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• Ona (Wave): controla el volum d'interpretació dels fitxers tipus WAV .
• Sintetitzador (MIDI): serveix per controlar el volum d'interpretació dels fitxers MID.
• Reproductor de CD: regula el volum de la reproducció d'un CD de música des de 

les unitats de CD-ROM i DVD.
• Línia d'entrada: el lliscador controla el volum de les fonts d'àudio externes.
• Micròfon:  habitualment està marcada la casella  Mut per evitar l'acoblament del 

micròfon i els altaveus. Si ho desmarqueu, podeu escoltar a través dels altaveus 
què dieu pel micròfon. El més convenient és tenir-lo en Mut.

• Bip del PC (PC Speaker): controla el volum de l'altaveu intern del PC.
La situació normal és que la casella  Mut només es trobi marcada al  camp  Micròfon. 
Comproveu què passa quan desmarqueu aquesta casella: el so que entra pel micròfon 
surt amplificat pels altaveus o els auriculars. Si teniu els altaveus connectats, acosteu-hi el 
micròfon i  veureu com se sent el  xiulet d'acoblament.  Per tornar a la situació normal, 
deixeu marcat el camp Mut del Micròfon. 
En algunes targetes de so apareix sota el volum general un botó que diu Avançat; si hi 
cliqueu, podeu controlar altres paràmetres com els greus i els aguts, per exemple. 

Configuració dels paràmetres d'entrada del control de volum de so a 
l'ordinador
A més de controlar els paràmetres de sortida del so de l'ordinador, amb el mateix sistema 
que abans, també podeu controlar les entrades d'àudio a l'ordinador. 
Feu un doble clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques.

Apareix la finestra del mesclador, que serveix per ajustar el balanç i el volum principal de 
sortida, així com el de cada una de les fonts d'entrada.
Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls avançats.
Obriu  el  menú  Opcions  |  Propietats.  Cliqueu  el  botó  d'ajustament  del  volum 
d'enregistrament  i,  a  la  llista  de  camps,  marqueu-hi  totes  les  caselles.  Confirmeu 
l'operació amb el botó D'acord.
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Els  paràmetres  de  control  de  la  finestra  canviaran.  Tindreu  davant  els  controls 
d'enregistrament.

El més normal és que només estigui seleccionat el micròfon. Habitualment, només es pot 
seleccionar una sola font d'entrada. Tot i que la vostra targeta us permeti seleccionar dues 
o  més  entrades  al  mateix  temps,  no  és  convenient  tenir  marcada  més  d'una  font 
d'entrada, ja que mesclaria els dos sons en un únic fitxer, i si el teniu seleccionat i no 
l'useu, és possible que us afegeixi soroll de fons. Si voleu enregistrar sons d'altres fonts 
diferents del micròfon, cal que desmarqueu l'un i marqueu l'altre.
Cliqueu,  si  existeix,  el  botó  Avançades del  micròfon  i  comproveu  que  el  botó 
d'amplificació estigui seleccionat (això dependrà de les prestacions de la targeta de so).
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La targeta de so de l'ordinador
Trobareu la targeta de so de l'ordinador seguint els cables dels altaveus o auriculars que 
hi hagi connectats fins a la part del darrere o al davant del vostre PC. Observeu que té 
connectors minijack lliures. 
La targeta de so de l'ordinador és el  dispositiu que gestiona les entrades (in,  des del 
micròfon o des d'altres aparells) i sortides (out, d'auriculars, per altaveus estèreo o per 
sistemes de so més sofisticats amb més de dos canals). Hi ha targetes molt senzilles, 
amb una sola entrada i una sola sortida, i d'altres amb diverses entrades i sortides. 
Hi ha targetes de so que tenen les connexions identificades amb colors. Sovint el verd és 
la sortida amplificada per connectar-hi els altaveus o els auriculars, el blau l'entrada de 
línia  i  el  rosa  l'entrada  del  micròfon.  També  hi  trobareu  símbols  o  lletres,  amb  les 
indicacions següents al costat de les connexions: 

A les targetes més antigues, cada tipus d'entrada o sortida es correspon amb un port 

diferent. Així, poden conviure un port d'entrada de línia  (per connectar-hi el senyal 
d'un altre aparell analògic de so); una entrada Phono (per connectar-hi un giradiscos); una 

entrada de micròfon i, a vegades, una entrada específica per aparells MIDI/joystick. 
Com a mínim una sortida de so amplificat per connectar-hi els altaveus o auriculars i, 

habitualment, també una sortida de línia . En les targetes més noves la tendència és 
simplificar  la  quantitat  de ports,  ja que a vegades un sol  port  serveix  per  a totes les 
entrades  o  totes  les  sortides,  podent-se  ajustar  les  seves  característiques  des  dels 
paràmetres d'entrada/sortida del control de volum de l'ordinador. A més, cada vegada es 
tendeix més a situar totes o part de les entrades i sortides a la part frontal de l'ordinador, o 
integrats en el monitor.
Disposar d'un ordinador ben configurat és condició indispensable per a treballar la llengua 
oral a l'aula. 
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1.2 Enregistrament de veu

Objectius
Una manera fàcil  i  assequible  de  treballar  enregistraments sonors  amb l'ordinador  és 
mitjançant el programa Audacity. Aquesta pràctica us guia en la instal·lació i configuració 
bàsica del programa. 
Els objectius de la pràctica són: 

• Instal·lar l'Audacity en el vostre ordinador.
• Situar els menús i les eines del programa.
• Configurar aspectes bàsics.

El programa Audacity
Verifiqueu si teniu instal·lada alguna versió anterior d'Audacity al vostre ordinador. Si és 
així, desinstal·leu-la.
Quan  hàgiu  descarregat  l'instal·lador  audacity_1.2.4b_ca.exe,  executeu-lo.  Instal·la  el 
programa Audacity  1.2.4b  amb interfície  en català  i  la  biblioteca d'exportació  a  *.mp3 
LAME 3.96.1.
Accepteu les opcions de configuració per defecte.
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Pràctica 2.1. Instal·leu el programa Audacity al vostre ordinador
Seguiu les passes que es descriuen a continuació per instal·lar el programa Audacity i 
configurar-ne els aspectes bàsics.
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Quan acabeu la instal·lació, accediu al programa fent doble clic a la icona.
Vegeu la interfície.

Trobareu les icones següents:

Barra d'eines de control 

Eina de selecció. Es fa servir per seleccionar un fragment i també 
permet marcar el punt d'inici de la reproducció o l'enregistrament. 

Eina d'envolupant. Permet controlar el nivell de volum de parts del 
fitxer. 

Eina de desplaçament. Serveix per canviar de posició temporal les 
pistes de reproducció. 

Eina de zoom. Permet apropar-se o allunyar-se de la pista de so. 

Eina de dibuix. Permet modificar les mostres individuals. 

Mode multieina.  Segons la posició del cursor, automàticament es 
converteix en l'eina d'envolupant o de selecció. 

Vés a inici. Situa el cursor a l'inici del fitxer sonor. 

Reprodueix.  Reprodueix el  fitxer de so tal com el teniu en aquell 
moment. 

Enregistrament.  Enregistra  en  una  nova  pista  des  del  dispositiu 
d'entrada seleccionat. 
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Pausa. Atura temporalment la reproducció. 

Atura. Atura la reproducció/enregistrament. 

Vés al final. Situa el cursor al final del fitxer sonor. 

Barra d'eines del mesclador 

Control de volum. Controla el volum de sortida del programa. 

Control  d'enregistrament.  Controla  el  volum  d'entrada  del 
programa. 

Selector de font.  Permet seleccionar l'origen del so que voleu 
gravar. 

Barra d'eines d'edició 

Retalla la selecció. 

Copia la selecció. 

Enganxa 

Deixa només la selecció 

Silencia la selecció 

Desfés. Desfà la darrera acció. 

Refés. Refà la darrera acció que s'ha desfet. 

Apropa 

Allunya 

Encabeix la selecció a la finestra 

Encabeix el projecte a la finestra 

A més, hi ha una barra superior de menús desplegables.
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Abans  d'utilitzar  Audacity  és  convenient  ajustar  alguns  paràmetres  de  configuració. 
L'objectiu d'aquesta pràctica és la configuració dels paràmetres d’enregistrament d’àudio 
del programa: canals, resolució i mostreig.
Obriu  Fitxer | Preferències i cliqueu a la pestanya  Qualitat. Podeu triar la qualitat de 
l'enregistrament. Per a les pràctiques posteriors és convenient que estigui ajustat com a la 
imatge.

Cliqueu a la finestra Formats de fitxers. Convé, per seguretat, que senyaleu l'opció Fes 
una copia del fitxer abans d'editar (més segur) i a la secció  Format d'exportació no 
comprimit heu de tenir marcada l'opció WAV (Microsoft 16bit).

Obriu la pestanya  E/S d'àudio.  Seleccioneu com a dispositiu d'entrada i  de sortida la 
vostra targeta de so i al desplegable de canals escolliu l'opció 1 canal (mono).
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La configuració d'Audacity depèn sempre de quina sigui la finalitat de l'enregistrament. 
Com a referència us pot servir aquest quadre:

 Qualitat Estereofonia Bits 

Veu de baixa qualitat 11025 Mono 16 

Veu de qualitat alta 44100 Mono 16 o 32 

CD Audio 44100 Stereo 32 

Minidisc 48000 Stereo 32 

Per exemple, si utilitzeu el programari de la vostra gravadora de CD o DVD per crear un 
CD-àudio,  és  probable  que  tingueu  problemes  si  els  sons  estan  codificats  a  una 
freqüència de 48000 Hz; en canvi, no en tindreu cap a 44100 Hz, ja que és la freqüència 
estàndard per CD-àudio.
L'Audacity és un editor de sons molt complet, fàcil d'utilitzar a l'aula, amb el qual podeu 
enregistrar,  produir i  modificar sons. Abans d'utilitzar el  programa és important fer una 
reflexió prèvia respecte a què hi voleu fer. Si ajusteu les vostres preferències abans de 
començar  a  treballar  en  qualsevol  projecte  us  estalviareu  retocar  configuracions 
específiques  sobre  la  marxa.  Quan  treballeu  amb  els  alumnes,  per  estalviar-vos 
problemes, assegureu-vos que la configuració del programa sigui correcta. 
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Objectius
Aquesta pràctica us guia en el procés d'enregistrament i tractament de so fins a produir un 
arxiu en format MP3. 
Els objectius de la pràctica són: 

• Enregistrar la veu amb l'Audacity.
• Adaptar la interfície d'Audacity a la durada de l'enregistrament.
• Eliminar fragments no desitjats.
• Exportar la gravació a un arxiu en format MP3.

Creeu una carpeta específica per a aquesta pràctica. Obriu l'Audacity. La pantalla que 
apareix és la següent: 

Assegureu-vos que al selector de font hi ha seleccionada l'entrada de Micròfon.
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Pràctica 2.2. Enregistreu-vos la veu amb l'Audacity
Feu una breu presentació personal seguint les passes que es descriuen a 
continuació.



Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Comproveu  que  teniu  el  micròfon  connectat  al  lloc  adequat  i  cliqueu  a  la  icona  de 
gravació.

Enregistreu-vos fent una breu presentació de vosaltres mateixos: qui sou, d'on sou, què 
us agrada, que detesteu… No importa si us equivoqueu o us encalleu, seguiu endavant. 
Dins la finestra de l'Audacity apareixerà l'espectre del so que esteu gravant.

Si voleu fer una pausa en l'enregistrament, premeu Pausa. No premeu Stop fins que no 
hàgiu finalitzat  el  vostre enregistrament,  ja que crearíeu una nova pista d'àudio.  Si  es 
dóna el cas, tanqueu les dues pistes d'àudio i torneu a començar.

Una vegada finalitzada la gravació, premeu Stop.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Fet l'enregistrament, podeu escoltar-lo i  us hi podeu moure amb els botons pertinents. 
Millor que utilitzeu uns auriculars.

Si el  vostre enregistrament ha estat llarg,  probablement no us cap tot l'espectre en la 
finestra. Podeu utilitzar el menú Mostra | Encabeix a la finestra o jugar amb les opcions 
Allunya i Apropa.

L'Audacity mostra l'espectre del so que heu enregistrat en forma d'ona. Si l'espectre que 
veieu és molt diferent del que us mostrem a la imatge inferior, haureu de seleccionar-lo 
expressament. Totes les impressions de pantalla del curs utilitzen aquesta interfície.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

En la posició Stop, podeu seleccionar els fragments on us hàgiu equivocat i suprimir-los. 
No  podreu  fer-ho  si  esteu  en  mode  Pausa.  Per  fer-ho,  situeu  el  cursor  damunt  del 
començament de l'espai de so que voleu eliminar; cliqueu amb el botó esquerre del ratolí 
i, sense deixar de clicar, desplaceu el cursor fins el punt final. Acte seguit, elimineu-lo amb 
el menú Edita | Elimina.

Pot ser que us sigui més còmode, per aquesta funció, operar amb una escala més petita. 
Per tant, utilitzeu el menú Mostra | Apropa.
Quan el  resultat  sigui satisfactori,  podeu desar l'arxiu en diferents formats d'àudio.  En 
aquest cas, ho desareu en format MP3.
Per guardar l'arxiu en aquest format, aneu al menú Fitxer | Exporta com a MP3.

Anomeneu l'arxiu com a veu.mp3 i  cerqueu la carpeta que heu creat per fer  aquesta 
pràctica.
Un cop l'accepteu, apareix una finestra per afegir informació complementària a l'arxiu. 
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Aquesta informació (etiquetes) no és imprescindible per poder desar l'arxiu. Les etiquetes 
serveixen per emmagatzemar informació del so que heu enregistrat: títol, autor, gènere, 
etc. Si voleu que el so passi a formar part de la vostra fonoteca, és important no obviar 
aquestes informacions, ja que molts programes classificadors de sons i alguns aparells 
reproductors es basen en aquestes paràmetres per funcionar correctament.

Cliqueu D'acord per desar l'arxiu.
Verifiqueu la grandària de l'arxiu de so que heu creat. Podeu enviar a l'espai de l'activitat 
aquest arxiu, si ocupa menys de 5 Mb. Si sobrepassa aquesta grandària, amb les eines 
de l'Audacity, retalleu-lo o creeu-ne un altre de més petit, que serveixi de mostra.
Si  no esteu acostumats a radiar  davant  un micròfon  és  probable que us  trobeu amb 
resultats inesperats que a vegades fins i tot posen en dubte les capacitats pròpies per 
parlar  sostingudament  sense  equivocar-se  o  encallar-se.  Amb  els  alumnes  passa  el 
mateix, de manera que abans de parlar als vostres alumnes de la possibilitat de retallar 
els fragments no desitjats és molt convenient exigir-los locucions d'una certa qualitat, tant 
en  les  formes  com  en  el  temps.  Els  guanys  educatius,  pel  que  fa  referència  a  les 
estratègies d'organització ràpida del discurs, són evidents.

Per saber-ne més
Tutorials d'Audacity:
http://www.xtec.net/audiovisuals/mostra2005/htm/audacity.pdf
http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm
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http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm
http://www.xtec.net/audiovisuals/mostra2005/htm/audacity.pdf


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

1.3 Enregistrar so amb la càmera de vídeo digital

Objectius
En aquesta pràctica enregistrareu un so amb una càmera de vídeo digital, el capturareu 
amb un programari d'edició de vídeo/so (Pinnacle Studio) i creareu un fitxer d'àudio que 
podreu manipular més endavant amb l'Audacity. 
Els objectius de la pràctica són: 

• Enregistrar el so amb una càmera de vídeo.
• Extreure la banda sonora d'un vídeo amb el Pinnacle Studio.
• Convertir-la en un fitxer MP3.

Càmera de vídeo i programari
La càmera de vídeo sol estar equipada amb un bon micròfon, de manera que pot utilitzar-
se per realitzar enregistraments d'àudio. 
Per  començar,  necessiteu enregistrar  un acudit  breu (deu segons)  amb la càmera de 
vídeo. 
Abans, heu de tenir a punt el programa Pinnacle Studio. 
Pinnacle  Studio és  un  programari  d'edició  de  vídeo,  de  dotació  del  Departament 
d'Educació  per  a  CEIP,  CPEE  i  IES.  Instal·leu-lo  al  vostre  ordinador  seguint  les 
instruccions de l'aplicació. 
Si  teniu dificultats a proporcionar-vos aquest programa, podeu utilitzar  Widows Movie 
Maker, normalment subministrat amb el Windows.

Enregistrament amb la càmera de vídeo
Abans  de  començar  l'enregistrament,  situeu-vos  en  un  espai  tancat  lluny  de  sorolls 
ambientals i identifiqueu el lloc de la càmera on se situa el micròfon.

26

Pràctica 3. Enregistreu so amb la càmera de vídeo digital
Enregistreu un acudit seguint les instruccions que vénen a continuació.



Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Poseu  una  cinta  (o  un  miniDVD,  depenent  del  sistema  d'emmagatzematge,  o  res  si 
enregistra sobre dispositiu intern) a la càmera i situeu-la damunt un trespeus.
Rectifiqueu tots aquells aspectes de configuració que pugueu considerar importants a la 
càmera  a  través dels  botons escaients  o  al  menú,  si  és  que en té:  resolució  de so, 
desactivació del filtre de soroll per vent…

Situeu-vos mirant la càmera, amb el micròfon a l'altura de la vostra cara, a una distància 
aproximada de mig metre. Podeu deixar la tapa de l'objectiu posat a la càmera, ja que les 
imatges no seran significatives.
Feu  una  prova d'enregistrament.  Si  la  càmera  disposa  de comandament  a  distància, 
utilitzeu-lo. En tot cas, deixeu uns segons en blanc entre la l'inici de l'enregistrament i l'inici 
de la vostra locució, i entre la fi de la vostra locució i la fi de l'enregistrament.
Reproduïu el so de la cinta de la càmera per comprovar-ne la qualitat. Podeu connectar 
uns auriculars a la càmera (si la vostra càmera ho permet) o connectar la càmera a un 
monitor de TV per poder apreciar la qualitat del vostre enregistrament, i modificar-ne els 
paràmetres (resolució d'àudio, nivell d'enregistrament, proximitat al micròfon…) si escau.
Realitzeu, finalment, l'enregistrament del vostre acudit.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Si voleu més informació sobre el procediment de connexió, captura i edició de vídeo amb 
el Pinnacle Studio podeu donar un cop d'ull al curs DV31. Fem vídeo amb ordinador. En 
tot cas, quedeu-vos amb la idea que amb la majoria de programes d'edició de vídeo digital 
podeu exportar la banda sonora d'un vídeo com a fitxer d'àudio. 

Captura
Per realitzar la captura de vídeo digital necessiteu disposar d'un port  firewire al  vostre 
ordinador. Actualment, la gran majoria de càmeres de vídeo enregistren en suport digital, 
cosa que fa innecessari el procés de captura. Si és el vostre cas, només us cal d'obtenir el 
fitxer MPG corresponent a l'enregistrament i anar directament amb l'edició. 
Si heu fet el vostre enregistrament en un suport no digital, seguiu aquest procediment: 
Creeu una carpeta per fer aquesta pràctica.
Connecteu la càmera a la targeta firewire amb el cablatge adient.

Obriu el Pinnacle Studio. Seleccioneu el menú Configurar | Fuente de captura | No hay 
detección automática de escena…
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv31/index.htm


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Cliqueu la pestanya Capturar, seleccioneu la carpeta on voleu desar el vídeo i inicieu la 
captura. Deixeu sempre uns quants segons abans i després del fragment triat.

Edició
Cliqueu damunt la pestanya Editar i seleccioneu la interfície Maqueta.

Seleccioneu el vídeo que acabeu de capturar o el fitxer MPG procedent de la càmera i 
reproduïu-lo amb el botó Play per visualitzar-lo i escoltar-ne la banda sonora. Tot seguit, 
arrossegueu el vídeo que acabeu d'editar a la primera escena de la maqueta.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Si us cal  retallar  un fragment per davant,  per darrere,  o ambdós casos,  cliqueu dues 
vegades damunt  del  vídeo situat  ja  dins la  primera escena i  s'obrirà  la  caixa d'eines 
Modificar propiedades de clip. Amb els indicadors d'inici i fi de senyal podeu retallar el 
fragment que escaigui. En tot cas, deixeu un segon a l'inici i un segon al final en blanc. Si 
necessiteu extreure un fragment de la part central de la vostra locució, malgrat que es pot 
fer  amb  el  Pinnacle  Studio,  deixeu-lo  com està;  ja  ho  retocareu  amb l'Audacity  més 
endavant.

Seleccionat el fragment, tanqueu  la caixa d'eines i torneu a escoltar, amb els botons 

la banda sonora per si cal ajustar millor el fragment.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Cliqueu damunt la pestanya Hacer vídeo. Trieu la configuració  MPEG, i cliqueu al botó 
Configuración.

Seleccioneu  l'opció  Personalizar del  desplegable  Preajustes.  Desactiveu  el  botó 
corresponent  a  Incluir  vídeo,  activeu  el  corresponent  a  Incluir  audio i  doneu-li  les 
característiques que us semblin adients. Podeu utilitzar les que us proposem a la imatge:
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Accepteu amb OK. Seguidament, cliqueu al botó . El programa us 
demanarà on i amb quin nom voleu desar el fitxer d'àudio.

Desat el fitxer acudit.mpa, tanqueu el Pinnacle Studio.
Amb  l'Audacity,  obriu  el  vostre  fitxer  acudit.mpa.  Comproveu  que  podeu  reproduir-lo, 
copiar-lo,  aplicar-hi  efectes… Per  últim,  deseu-lo  en format  MP3 (acudit.mp3).  El  pas 
d'acudit.mpg a acudit.mp3 no és un canvi simple, doneu un cop d'ull al pes dels diferents 
fitxers. 
Tingueu en compte aquesta proposta  quan necessiteu realitzar  enregistraments d'una 
certa  qualitat  en  llocs  on  no  disposeu  d'accés  a  un  ordinador  on  fer  directament 
l'enregistrament  de  la  veu,  o  bé  quan  no  disposeu  d'un  dispositiu  específic 
d'enregistrament de so i sí de càmera de vídeo. En molts casos, la càmera de vídeo és el 
millor  dispositiu  d'enregistrament  de  so  que  teniu  al  centre,  de  manera  que  situada 
damunt un trespeus pot fer funcions de micròfon d'una certa qualitat. 
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

1.4 El vídeo digital

Objectius
En  aquesta  pràctica  fareu  una  aproximació  al  vídeo  digital  com  a  recurs  educatiu. 
Treballareu l’edició de vídeo digital com a eina per elaborar presentacions audiovisuals i 
podreu conèixer els principals recursos en xarxa relatius a aquest suport audiovisual.
L'objectiu de la pràctica és:

• Crear una presentació digital amb edició de vídeo

El vídeo com a eina de presentació
Un programa d’edició  de vídeo digital  pot servir  per a  fer  presentacions d’imatges de 
manera senzilla. S’hi poden incloure tot tipus d’imatge fixa i en moviment, àudio i música, i 
crear una pel·lícula en diferents formats de vídeo. 
Hi ha diversos programes d'edició de vídeo que podeu emprar per fer aquesta tasca.   A 
continuació us expliquem com fer-ho amb el programa Pinnacle Studio.
En executar el programa, veieu que té tres pestanyes a la part superior: captura, edició i 
creació. La captura fa referència a la càmera de vídeo i ara no la fareu servir. La part 
d’edició és on incloureu les imatges fixes o en moviment, els títols i les transicions. 
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Pràctica 4.1. Elaboreu una presentació audiovisual 

Elaboreu una presentació digital a partir d'imatge fixa o en moviment ja existent.

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dv37/modul_6/practica_2


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Al clicar les icones del menú de la part superior esquerra mostren les opcions de: 
• Vídeo.
• Transicions.
• Títols.
• Fotos.
• Efectes de so.
• Menú.

A la part inferior hi ha les pistes i la línia del temps mostra la imatge a la part superior 
dreta. En l’exemple veieu imatges fixes amb transicions inserides entre elles. Per inserir 
arrossegueu des de la part  central  superior  aquell  element  que voleu incloure al  film. 
També podem incloure un títol, per exemple, un a l’inici i un text de comiat al final. Per 
esborrar un element, el seleccioneu i cliqueu la tecla Suprimir o Delete. 
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Quan teniu la part d’edició acabada podeu passar a fer el vídeo. En la creació decidiu el 
tipus de format i mida del vídeo que té molta relació amb la seva qualitat de resolució. Les 
icones de l’esquerra permeten crear el vídeo o presentació en format: 

• Cinta.
• AVI.
• MPEG.
• Transmissió: RealVídeo o Windows Media.
• Compartir.
• Disc.

Escolliu  el  format  que  us  convingui  més.  A la  part  superior  central  indiqueu  la  mida 
aproximada  que  ocuparà.  El  format  MPEG acostuma a  donar  un  bon  resultat.  Quan 
ordeneu  que  creï  el  vídeo,  és  molt  recomanable  deixar  el  temps  necessari  perquè 
l’ordinador faci només aquesta tasca. 

Per saber-ne més
Per ampliar la informació sobre l’edició i gravació de vídeo digital consulteu els materials 
en línia del curs  DV37. El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament 
didàctic.  En  aquest  curs  hi  trobareu  tutorials  del  programa  Pinnacle  Studio  i  d'altres 
programes d'edició de vídeo, com ara Windows Movie Maker.
Recomanem una visita a aquests tutorials si teniu dubtes en el procés.
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Eines multimèdia per treballar la llengua oral

El vídeo com a eina d’expressió oral

El  treball  amb la ràdio  escolar,  la  videoconferència,  un circuit  tancat  de televisió o  la 
gravació de vídeo permet fer conscients els alumnes de com s’expressen davant dels 
altres. Milloren l’escolta activa, la comprensió i la consciència d’un mateix. La càmera de 
vídeo  us  ajudarà  a  propiciar  situacions  on  l’ús  de  la  llengua  oral  sigui 
imprescindible: preguntes, relats, contes, jocs, racons, entrevistes, rutines, experiències, 
reportatges,  projectes  comuns,  converses,  debats,  recitar  poemes,  endevinalles  o 
rodolins,  explicar  allò  que ens agrada de l’escola,  narrar  una història  de  vida,  fer  un 
reportatge sobre el barri o poble... 

• Experiència:  Les  noves  tecnologies  i  l'aprenentatge  de  la  llengua  en contextos 
plurilingües. Activitats desenvolupades al CEIP La Popa, CEIP Mercè Rodoreda i 
CEIP Turó de Guiera en relació amb la llicència d'estudis de Roser Ripoll. Es basa 
en l’ús de les noves tecnologies com element enriquidor en contexts de reflexió i 
aprenentatge de les llengües. Pretén millorar l’expressió oral dels alumnes a partir 
de  la  motivació  que  representa  la  comunicació  i  la  utilització  de  les  noves 
tecnologies. També vol propiciar situacions on es faci necessari l’ús de la llengua 
oral amb el suport de la llengua escrita i les noves tecnologies.

El vídeo com a eina d’expressió de llenguatges

A més de l’expressió oral, la gravació de vídeo i el seu visionat ajuda a fer conscient i a 
millorar la comunicació no verbal (corporal, gestual, expressió facial, mirada...). Permet 
desenvolupar  llenguatges  d’altres  tipus  com  la  dansa,  coreografies  i  cançons  amb 
l’expressió musical i emocional. Podeu treballar aquells aspectes referents a la identitat i 
afavorir  el  protagonisme  i  l’autoestima  de  l’alumnat.  Permet  desenvolupar  projectes 
creatius oberts de tot tipus, des de trucs d’imatge a reportatges socials. 

• Experiència: Alfabetització audiovisual. Taller de sis sessions on a partir d’una idea 
decidida  entre  tots  i  totes,  treballen  en  l’elaboració  de  texts,  l’expressió  oral, 
gravació i edició de vídeo digital relacionat amb el tema escollit. Serveix d’excusa 
per  aprendre  més  dels  mitjans  de  comunicació  i  l’elaboració  de  material 
audiovisual. També per aprendre a ajudar-se, aprendre a compartir i  aprendre a 
cooperar.
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Reviseu una experiència de vídeo aplicat a l'aprenentatge de la  llengua oral.  

Reviseu una experiència d'alfabetització audiovisual.

http://www.xtec.cat/ceipfloresta/video.htm
http://www.xtec.cat/~rripoll1/llicencia.htm
http://www.xtec.cat/~rripoll1/llicencia.htm


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

El vídeo a la xarxa

Objectius
En  aquesta  pràctica  fareu  una  aproximació  al  vídeo  digital  com  a  recurs  educatiu. 
Treballareu l’edició de vídeo digital com a eina per elaborar presentacions audiovisuals i 
podreu conèixer els principals recursos en xarxa relatius a aquest suport audiovisual.
L'objectiu de la pràctica és:

• Analitzar recursos audiovisuals en xarxa

Teniu moltes opcions a la xarxa per a trobar i per a penjar vídeos. Algunes de les pàgines 
utilitzen el format Flash per emular el vídeo, perquè pesa poc, encara que el visionat perd 
una mica de qualitat. El més popular de tots és el http://www.youtube.com/ comentat a 
l’apartat de blocs. Permet penjar vídeos amb un títol, una breu descripció i etiquetes que 
serveixen per al seu cercador. Podeu trobar altres portals on hostatjar els vostres  vídeos 
a la xarxa.
El vídeo didàctic, educatiu o amb finalitat pedagògica també és present a la xarxa. El 
portal  http://www.edu3.cat és  el  portal  educatiu  audiovisual  de  la  comunitat  educativa 
catalana.  L’equivalència  al  Youtube  és  http://teachertube.com/.  Una  font  molt  rica 
d’exemples fets per alumnes és la mostra d’audiovisuals     a la XTEC, que es fa cada curs.
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Pràctica 4.2. Exploreu els recursos de llengua oral d'un portal educatiu.

Aneu al portal http://www.edu3.cat i accediu a l’àrea del professorat validant-vos amb el 
vostre usuari de la XTEC. A la barra superior, desplegueu la cerca avançada clicant a 
l’epígraf corresponent. Efectueu una cerca dels recursos de llengua oral utilitzant les 
opcions  de  filtre  per  nivell  i  àrea  que  us  interessin  personalment.  Analitzeu-ne  els 
resultats i penseu possibilitats d’aplicació del portal en la docència.
Després envieu un correu a l'espai de l'activitat fent una valoració d’aquesta anàlisi i 
proposant possibilitats d’aplicació. 

http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/010/
http://teachertube.com/
http://www.edu3.cat/
http://www.youtube.com/
http://www.edu3.cat/


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

Per incidir en el llenguatge audiovisual teniu a l’abast les activitats de l’edu365 Vídeo i 
foto: el reportatge, l’animació, la ficció, el documental, el noticiari, la publicitat i foto vídeo 
creació. Aprofundiu en les fases de pluja d’idees, guió i  planificació, gravació, anàlisis, 
muntatge, visionat i distribució. En aquest punt us podeu acostar al món del cinema. 

Per saber-ne més
DV37 El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic.
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http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dv37/index
http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm
http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm
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1.5 El bloc com a plataforma en xarxa de recursos 
audiovisuals

Objectius
Aquesta  pràctica  té  per  objectiu  iniciar-vos  en  l’habilitat  de  mantenir  un  bloc  com  a 
plataforma de recursos audiovisuals
Els objectius de la pràctica són:

• Crear un bloc

• Inserir vídeos en un bloc

• Pujar vídeos propis a la xarxa i vincular-los a un bloc

Primeres passes amb els blocs
Si encara no teniu un bloc, heu de fer aquesta part de la pràctica. Si, en canvi, ja teniu un 
bloc obert a  XTECBlocs, podeu passar al següent punt de la pràctica. Si teniu un bloc 
però no pertany a  XTECBlocs,  creeu-n’hi  un per  poder  passar  al  següent  punt  de  la 
pràctica.

Què és un bloc?
La paraula catalana ‘bloc’ té el seu origen al mot anglès ‘blog’ que, a la vegada, prové de 
‘Web log’ (registre al web). Podem trobar diferents mots per definir un bloc: weblog, blog, 
bitàcola i, en el cas dels blocs usats a l’educació, edublocs. 
En un sentit ampli, un bloc és un lloc web fàcil de crear i fàcil de mantenir on una persona 
(o diverses) publica de forma instantània a Internet. Als llocs web tradicionals, la creació i 
el  manteniment són operacions per a les quals cal  tenir  coneixements de llenguatges 
específics,  a  part  que  la  publicació  no  és  immediata,  cal  actualitzar-la  al  servidor 
corresponent. 
Però el que realment distingeix un bloc d’un lloc web tradicional és molt més que el procés 
mecànic  de  manteniment.  És  allò  que  realment  podem  trobar-hi:  un  seguit  de 
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Pràctica 5. Creeu un bloc a XTECBlocs i inseriu-hi continguts audiovisuals.

Seguint les instruccions que trobareu en aquest apartat, obriu un bloc i  inseriu-hi un 
vídeo existent a la xarxa i la presentació digital que heu elaborat en la pràctica 4.1. 
A continuació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat per presentar el vostre bloc i 
compartir-ne els continguts amb els altres participants.

http://blocs.xtec.cat/
http://blocs.xtec.cat/
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pensaments, idees, informacions, etc. juntament amb converses que, a la majoria dels 
casos,  són  actualitzats  diàriament.  Dit  d’una  altra  manera,  els  blocs  inciten  a  la 
participació, a la interacció. 

El  Departament  d’Educació  de  la 
Generalitat de Catalunya va posar en 
funcionament  XTECBlocs (octubre 
2007).  Per  accedir  a  un  bloc  amb 
finalitats  didàctiques  del  tipus  que 

siguin només us caldrà l’identificador xtec (el mateix de la primera part de la vostra adreça 
de correu electrònic) i fer la sol·licitud i corresponent obertura en línia.

Creeu un bloc
Aneu  a  la  pàgina  inicial  de 
XTECBlocs i  cliqueu  en  aquesta 
pastilla  per  iniciar  el  procés  de 
creació del vostre bloc.

Seguiu les instruccions i l’ajuda del portal per crear el vostre bloc. A l’apartat d’ajuda, hi 
trobareu  les  indicacions  precises  per  crear  el  vostre  bloc  i  per  definir-ne  les 
característiques.
Una vegada creat el bloc, seguiu les instruccions de la interfície i doneu aparença i uns 
descriptors al bloc. Aneu a la pantalla d’administració del bloc introduint-ne al navegador 
la segona adreça que us proporciona i cliqueu sobre el símbol   per obrir la interfície 
d’administració  del  bloc.  Per  donar  aparença al  bloc,  cliqueu a l’epígraf  Presentació  i 
seleccioneu l’aparença que us sembli millor.
Després creeu els descriptors del bloc.  Seguiu les instruccions de l’ajuda que hi  ha a 
l’apartat El portal XTECBlocs | Creació de blocs | Com es creen els descriptors.

Ús del bloc. Crear un article
Els articles són les diferents entrades que feu en el bloc i que estan lligades a la data en la 
qual s'ha portat a terme l'entrada. Els articles apareixen publicats a la pantalla principal del 
bloc ordenats cronològicament,  de manera que el  darrer  article  apareix  en la primera 
posició.

Creeu un article amb un text de prova, des de la 
interfície  d’administració  del  bloc.  Cliqueu  a 
Escriu  |  Escriu  un  article.  Poseu-hi  un  títol  i 
escriviu el text. En acabat, cliqueu a “Publica” i 

després visualitzeu l’article per veure com queda.

Recursos audiovisuals dins dels blocs
Avui en dia les possibilitats educatives que ens ofereix l’anomenada web 2.0 ens permet 
que els blocs siguin un espai on el text, la imatge i l’àudio s’acompanyin amb la finalitat de 
comunicar.
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http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/?page_id=5
http://blocs.xtec.cat/index.php?a=help
http://blocs.xtec.cat/index.php?a=help
http://blocs.xtec.cat/
http://blocs.xtec.cat/
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Les utilitats didàctiques dels vídeos és molt gran, per aquest motiu a les aules fa temps 
que s’utilitza la imatge en moviment per acompanyar explicacions, investigacions, treball 
per projectes.... 
També l’ús del vídeo s’ha consolidat a les escoles pel que fa a poder comunicar-nos amb 
els pares: Passes de vídeos de sortides, activitats, dels tallers o de la quotidianitat de 
l’aula ha permès poder explicar millor als pares i mares com es treballa i quins són els 
objectius pedagògics. 
Les possibilitats tècniques d’avui en dia ens permet poder incorporar el vídeo dins dels 
blocs d’una manera molt fàcil i senzilla permetent diverses possibilitats didàctiques: 

• Funció de referent visual: Podem demanar a l’alumne que comenti un vídeo.(des 
d’un procés d’autoavaluació, avaluació, tasca didàctica, expressió lliure.....). 

• Recull de vídeos temàtics (prèvia recerca a youtube o google video).
• Mostrar  la  feina  feta  i  medi  visual  de  comunicació (diari  de  l’escola,  blocs 

d’aula...). El bloc permet mostrar els vídeos que es fan a l’escola.
• Com a portafoli (desar els vídeos que cregui interessants).

Posar en el bloc vídeos existents
Aneu a Youtube o Google video i feu una recerca d’algun vídeo que us interessi. Fixeu-
vos on diu “embed”.
Youtube: 

Google Vídeo: 

Copieu l’embed i l’enganxeu al vostre post, a l’apartat on escriviu habitualment les vostres 
notícies i escrits, però clicant primer a la pestanya on diu code (ja que l’embed és codi i 
necessiteu enganxar-ho a l’apartat que entén que treballareu amb codi HTML). En altres 
blocs que no són amb Word Press a la pestanya posa html o també de vegades apareix 
aquest símbol <>
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/
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Així és com es pot visionar un vídeo en el vostre bloc:

Posar en el bloc vídeos que hem fet
Registreu-vos  a  Youtube o  a  Google  video per  tal  de  poder-hi  pujar  les  vostres 
produccions. Pugeu-hi la presentació audiovisual elaborada amb l’Studio  a la pràctica 
anterior.
Un cop les  heu pujat,  la  manera d’enganxar-les  en el  bloc és  la  que s’ha explicat  a 
l’apartat anterior. 
A  la  web  de  les  jornades  Comunicació  i  audiovisuals  a  Internet podeu  trobar  més 
informació sobre com registrar-vos a aquest tipus de servei de vídeo. 

Per saber-ne més
D205 Mòdul 2. Els blocs com a estratègia educativa
DEP1 Mòdul 1. Ús didàctic dels blocs     
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/index-2.html
http://www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/td205/index-3.html
http://www.xtec.cat/audiovisuals/sav/jtec0607/jtec03/jtm03p2.htm
http://video.google.es/
http://www.youtube.com/
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdep1/
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1.6 Exercici del mòdul 1

Exercici 1. Presenteu-vos en un vídeo

Fent  servir  les  eines  d'enregistrament  de  vídeo  que  heu  usat  a  las  pràctiques  3  i  4 
(càmera de vídeo, càmera integrada a l'ordinador…) enregistreu un vídeo de presentació 
personal. Ha de tenir aquestes característiques bàsiques: 

• 30 - 60 segons de duració.
• Informacions de caràcter professional.
• Text parlat, no llegit.

Prepareu el que vulgueu dir en un guió. Un cop enregistrat, podeu treballar el vídeo amb 
el Pinnacle Studio o un altre programa d'edició de vídeo. 
En acabat pengeu aquest vídeo en el vostre bloc i completeu la tasca corresponent de 
l'aula.
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MÒDUL 2     
   ÀUDIO I VÍDEO     
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2. Àudio i vídeo

Objectius
L'objectiu  global  d'aquest  mòdul  és  proporcionar  nocions,  habilitats  i  recursos  bàsics 
relacionats amb l'edició de so i de vídeo, que serveixin com a iniciació a les eines de 
tractament informatitzat de la llengua oral.

• Aprendre a utilitzar el Voki com a recurs senzill de tractament de la llengua oral.
• Conèixer els recursos radiofònics bàsics i les eines per posar-los en pràctica.
• Aprendre els recursos bàsics imprescindibles en l'edició de vídeo.

Continguts
• Afegir un Voki al bloc
• Efectes sonors (ràdio)
• Muntatges sonors (ràdio)
• L'edició de vídeo
• Eines bàsiques d'edició de vídeo

Bibliografia
• ALFONSO, Albert; MASDEU, Enric; ESCANDELL, Ricard (2006):  Fem vídeo amb 

l'ordinador.
• “Com afegir un Voki al nostre bloc”. Píndola: Treballem amb els blocs (Blogger i 

XTEC  Blocs).  Suport  TAC  a  centres.  Centre  de  Recursos  Pedagògics  Santa 
Coloma de Gramenet.

• MARTÍNEZ, Pitu; PERAFITA, Albert (2006): El so a l'aula.
• ALFONSO,  Albert  ;  CRIADO,  Albert;  RIPOLL,  Xavier;  TORRES,  Nico;  COSTA, 

Xavier  (2010):  El  vídeo com a eina de comunicació  a l'aula.  Usos i  tractament 
didàctic. 
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http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dv37/index
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dv37/index
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/index.htm
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http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv31/index.htm
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv31/index.htm


Eines multimèdia per treballar la llengua oral

2.1 Afegir un Voki al bloc

Objectiu
En aquesta pràctica coneixereu la utilitat del Voki, un personatge animat que parla i que 
pot servir per treballar d'una manera fàcil l'enregistrament de veu amb l'alumnat.

• Crear un compte Voki

• Crear un missatge de veu

• Enregistrar veu

• Inserir el voki al bloc

• Valorar el Voki com a recurs didàctic.

Afegir un Voki al bloc
Es tracta d’afegir un personatge animat en el nostre bloc que reproduirà un petit text en 
forma d’àudio .
El primer que cal fer primer és obrir un compte a voki. Així doncs, anirem a la pàgina 
http://www.voki.com/, i farem clic sobre el botó Register que hi ha a la dreta de la barra 
superior tal com apareix en la següent imatge :
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Pràctica 1. Creeu un voki i inseriu-lo al vostre bloc.

Seguint les instruccions que trobareu en aquest apartat, obriu un compte Voki, creeu un 
personatge i afegiu la vostra veu i pengeu-lo al bloc. 
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç  a  l'article  del  vostre  bloc  on  heu  penjat  el  Voki.  Feu  una  valoració  de  les 
possibilitats didàctiques d'aquest recurs.

http://www.voki.com/
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Cal completar els camps amb les vostres dades. 

Immediatament, rebreu un correu electrònic que us indicarà que ja teniu compte a Voki. 
A partir d’ara ja podeu començar a fabricar les vostres postals parlants. 

El  primer pas serà fer clic a “Create A New voki”,  i  en el  quadre que apareix, marcar 
l’opció: “Create new scene”
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Aquest és el quadre de diàleg que us servirà 
per anar configurant les vostres opcions. 

Trieu en aquest apartat l'aspecte que vulgueu 
donar  al  personatge,  el  vestuari,  els 
complements, etc.... 

Ara escriviu el text que voleu que digui i trieu 
el  to  de  veu.  També  podeu  enregistrar  la 
vostra veu directament a la web o bé pujar un 
arxiu mp3 enregistrat amb l'Audacity.

48



Eines multimèdia per treballar la llengua oral

A partir  de  l’opció  Background,  podeu  triar 
quin  escenari  voleu  de  fons.  També  podeu 
triar una fotografia personal tot indicant el lloc 
on es troba desat l’arxiu.  A l’apartat “Player”, 
trieu  el  color  que  vulgueu  posar  als 
comandaments i al marc. 

En tot moment es pot seguir l'evolució de les 
modificacions que s'hi van fent. 

Modifiqueu  l’aspecte  del  personatge  amb 
aquests controls.

Quan ja  tingueu la  vostra  “postal”  la  podeu 
publicar. 

Per tal de definir el vostre bloc com a lloc de 
publicació cliqueu a “My Voki”.

Cliqueu a la pestanya “About Me” i busqueu 
l'apartat  “My  site”.  Seleccioneu  l'opció 
“Other” del desplegable i introduïu completa 
l'adreça  web  del  vostre  bloc.  Al  final  del 
quadre  de  diàleg,  guardeu  la  informació 
clicant a “Save”.
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A continuació, cliqueu la pestanya “Voki For 
My Site”. A la part esquerra, a baix, obriu el 
desplegable  de  l'opció  1  i  seleccioneu 
“Other”.  A l'opció 2,  definiu les mides que 
voleu  que  tingui  el  Voki  i  cliqueu  a  “Get 
Code”. Seleccioneu i copieu íntegrament el 
codi que apareix.

Entreu  a  l'administració  del  vostre  bloc  i 
creeu un article nou. Poseu-hi títol i cliqueu 
a la pestanya “Codi”. Introduïu el codi copiat 
a la finestra de Codi i  cliqueu a “Publica”. 
Després  visiteu  el  vostre  bloc  per 
comprovar-ne els resultats. 
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2.2 Efectes sonors

Objectius
En aquesta pràctica coneixereu les possibilitats dels efectes sonors com a complement de 
la comunicació i la narració sonores.

• Crear efectes sonors artesanals

• Exportar sons a mp3

• Muntar una història a partir d'efectes sonors amb l'Audacity

Efectes sonors artesanals
A continuació teniu uns exemples de com fer artesanalment alguns efectes sonors. Si 
disposeu d'un micròfon de peu, connecteu-lo al vostre dispositiu d'enregistrament de so o 
a l'ordinador.

• La font de la serra: aboqueu aigua en un got que ja en 
conté una mica. Proveu d'enregistrar-ho vessant aigua 
des  de  poca  o  molta  distància,  més  o  menys  toll, 
directament  o  indirectament  damunt  l'aigua  que  ja 
conté... fins que el soroll s'assembli al d'una font. Aneu 
en  compte  de  no  esquitxar  el  micròfon,  ja  que  el 
podríeu  inutilitzar.  Amb  l'Audacity podeu  recrear  una 
font,  si  en  seleccioneu  el  tros  escaient  i  copiant  i 
enganxant  darrere  la  selecció  per  tal  de  recrear  un 
fitxer  de  so  dels  minuts  que  calgui.  Per  donar  més 
realisme a tot plegat podríeu barrejar el so amb el d'uns 
ocells cantant. 

• El  colós  en  flames:  si  fregueu el  micròfon  amb una 
mica de paper de cel·lofana i trenqueu palets de fusta podeu mesclar els dos sons i 
tindreu la recreació d'un incendi; si a més busqueu sons de sirenes i motors podeu 
recrear una situació ben compromesa. 
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Pràctica 2. Munteu una història a partir d'efectes sonors

Podeu construir una història només amb efectes sonors. La situació que es proposa és 
un dia al matí a l'hora de llevar-se: despertar-se, anar al lavabo i després anar a la cuina 
a preparar l'esmorzar. Podeu recrear tota o part de la història.
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç a l'article del vostre bloc on heu penjat l'arxiu mp3 amb un breu comentari.
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• La nevada del segle: fregueu i recargoleu amb les mans un rotlle de llana o cotó, o 
bé fregueu dos blocs de sal entre si, al ritme d'uns passos. Recreareu el soroll que 
fa la neu verge en ser trepitjada. 

• Passeig de tardor: fregueu amb les mans un rotlle de cinta de casset vella i doneu-li 
un ritme de petjades:  podreu recrear  una passejada per  un  camí  ple  de  fulles 
seques a terra.  Si  el  barregeu amb un efecte de vent,  l'efecte  serà d'allò  més 
tardoral. 

Es  podria  fer  un  llistat  ben  gran  de  les  possibilitats  que  ofereix  la  creació  sonora. 
Tanmateix, el més habitual és recórrer als efectes sonors ja enllaunats que ofereixen les 
cases comercials o que podeu trobar a Internet. Fer-ho de forma artesana, però, té un 
component de creativitat amb moltes possibilitats a l'aula.
Una altra possibilitat és gravar el so del lloc on prové. Podeu provar d'enregistrar alguns 
d'aquests sons: 

• El so d'un despertador. 
• Una descàrrega de la cisterna del lavabo. 
• El so de la dutxa. 
• El telèfon sonant. 
• Una porta que s'obre i es tanca. 
• El so d'una cafetera, quan surt el cafè. 
• El so d'un líquid que cau a una tassa de wàter (ho podeu fer amb una ampolla de 

plàstic amb el forat estret i pressionant en el cos de l'ampolla). 
• El so de culleres i ganivets al calaix de la cuina. 
• Líquid abocat en una tassa. 
• Una cullera remenant líquid en una tassa. 
• So d'un xarrup. 
• So de passes. 

Exporteu els sons que enregistreu al format MP3. Podreu utilitzar alguns d'aquests sons 
en pràctiques posteriors. 

L'activitat pas a pas
Cerqueu  els  efectes  sonors  que  hi  vulgueu  incorporar  a  partir  de  la  fonoteca  de 
XTECRàdio.
Feu  el  muntatge  amb  l'Audacity.  Descarregueu  a  la  vostra  carpeta  els  sons  que 
necessiteu. 
Obriu el primer so. Incorporeu-hi la resta de sons amb el menú Projecte | Importa àudio. 
Silencieu  les diferents pistes per escoltar els sons que aneu incorporant.
Experimenteu, si  ho creieu oportú, amb la funció  ,  que fa l'efecte invers a la del 
silenci. 
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Moveu amb l'eina de desplaçament en el temps  cada so al lloc que creieu que 
li correspon. Escolteu la vostra producció i ajusteu-la segons el vostre criteri. 

Abans  d'acabar  suprimiu,  si  cal,  els  silencis  innecessaris  al  final  de  les  pistes  que 
sobresurten  respecte  del  darrer  so,  per  no  crear  un  fitxer  massa  gran.  Per  fer-ho: 
seleccioneu cada silenci i esborreu-lo amb el menú Edita | Elimina. 
Exporteu-lo  en  format  MP3  a  la  vostra  carpeta.  Ha  de  durar  un  màxim  d'un  minut. 
Finalment, afegiu aquest arxiu la base de dades d'efectes sonors que hi ha a l'aula del 
curs
 [exemple]
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2.3 Muntatges sonors

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les característiques i tipus bàsics dels muntatges 
sonors, d'especial aplicació en el discurs radiofònic.

• Conèixer i aplicar les figures del muntatge radiofònic.

Les figures del muntatge
Les figures del muntatge es generen a la taula de mescles, si bé en ocasions també es 
poden produir al propi estudi. Es poden combinar entre si. Són aquestes: 

• Fàding d'inici: el so apareix gradualment del punt 0 fins al primer pla. 
• Fàding final: desaparició progressiva del so des del primer pla fins al punt 0. 
• Resolt: tot el que està sonant descendeix, de cop, al nivell 0. 
• Fosa: en el moment en què està a punt de desaparèixer un so, emergeix l'altre, i es 

produeix un breu silenci. 
• Fosa  encadenada:  tot  el  que  està  sonant  en  primer  pla  descendeix 

progressivament fins al punt 0 i, simultàniament, altres sons emergeixen des del 
punt 0 fins al primer pla. 

• Encadenat:  consisteix  a enllaçar  els sons un darrera l'altre,  però sempre en el 
mateix pla. 

L'activitat pas a pas

Creeu una carpeta per fer aquesta pràctica. Clicant als enllaços següents amb el botó dret 
del ratolí i seleccionat l'opció “Anomena i desa el contingut de l'enllaç”, descarregueu-hi 
els  arxius  figures1.mp3 i  figures2.mp3 [figures1.mp3][figures2.mp3].  També  podeu 
accedir-hi des del directori corresponent de l'aula virtual.

• Obriu figures1.mp3 amb l'Audacity. Escolteu el fitxer de so. 
• Obriu figures2.mp3 amb el menú Projecte | Importa àudio. 
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Pràctica 3.1. Practiqueu el muntatge sonor

Combineu dues bandes sonores aplicant les figures del muntatge sonor.
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç a l'article del vostre bloc on heu penjat l'arxiu mp3.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/figures2.mp3
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/figures1.mp3
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• Silencieu el primer so i escolteu el segon. Comproveu que es tracta dels fragments 
inicials de les bandes sonores de dues pel·lícules. Les utilitzareu per practicar amb 
les figures del muntatge. 

• Noteu que el segon fitxer de so s'inicia de manera brusca. 
• Deixeu el primer so en silenci. 
• Seleccioneu aproximadament els dos primers segons del segon so. Obriu el menú 

Efecte | Fàding d'inici. Comproveu el canvi que ha experimentat el so. 
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• Comproveu  que  l'acabament  de  la  peça  també  és  brusc.  Seleccioneu  els  dos 
darrers segons i apliqueu-hi una fosa amb el menú Efecte | Fàding final. 

• Comproveu, en l'espectre de so que teniu en silenci, que el seu acabament també 
és brusc, mentre que l'inici és progessiu. Apliqueu-hi, doncs, un efecte de fàding 
final. 

• Comproveu que podeu aplicar l'efecte malgrat que la pista romangui en silenci. No 
traieu la selecció del fàding final de la pista superior.
 

• Traieu el silenci de la pista superior. Desplaceu el començament de la pista inferior 
amb l'eina de desplaçament en el temps  fins l'inici de la selecció de la 
pista superior. 
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• Traieu ara la selecció de la primera pista. Situeu el capçal de reproducció a l'inici 
 i reproduïu el so. 

• Noteu que heu fet una fosa encadenada entre els dos sons, i que el començament 
i l'acabament del nou so són progressius [exemple]. 

• Ara  podeu  provar  de  fer  una  fosa.  Seleccioneu  tot  el  so  de  la  pista  inferior. 
Retalleu-lo amb el menú Edita | Retalla. Situeu el cursor a l'acabament de la pista 
superior. Enganxeu-lo amb el menú Edita | Enganxa. 

• Reproduïu el nou so i verifiqueu que el segon comença després que hagi acabat el 
primer.  Si  creieu  que  hi  ha  massa  poc  temps  de  silenci,  podeu  provar 
d'incrementar-lo seleccionant entre un i dos segons des del lloc on s'ajunten els 
dos sons i clicant al menú Genera | Silenci [exemple]. 
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/figures4.mp3
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/figures3.mp3
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El moviment i la direcció a través de l'espai sonor

Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les característiques i tipus bàsics dels muntatges 
sonors, d'especial aplicació en el discurs radiofònic.

• Conèixer i aplicar les figures del muntatge radiofònic.

• Conèixer les tècniques per aconseguir el moviment i la direcció

El moviment i la direcció a la ràdio tenen una certa dificultat. El que és cert és que amb 
certes figures del muntatge es pot generar en l'oient la il·lusió que s'està movent en un 
determinat espai radiofònic, o bé que algun personatge es mou en relació amb un punt fix. 
El moviment sempre està condicionat pel lloc on representa que hi ha l'oient. 
Aquest lloc es pot anomenar  punt aquí. Podeu donar la sensació que els personatges 
s'aproximen al punt aquí o bé que s'allunyen. Això ho podeu aconseguir fent que la veu o 
el  so que el  representa augmenti  o  disminueixi  la  intensitat,  o  bé  perquè s'allunya o 
aproxima  del  micròfon,  o  bé  perquè  creeu  l'efecte  amb  la  taula  de  mescles  o  amb 
l'Audacity.

L'activitat pas pas
• Descarregueu  el  fitxer  pla1.mp3 a  la  vostra  carpeta.  [pla1.mp3]  També  podeu 

accedir-hi des del directori corresponent de l'aula virtual.
• Obriu-lo amb l'Audacity. Escolteu-lo: és un so d'uns passos. 
• Modifiqueu el nivell amb l'eina d'envolupant , posant més nivell a la part 

central i menys als extrems. 
• Escolteu el resultat i exporteu-lo en format MP3 a la vostra carpeta. [exemple] 
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Pràctica 3.2. Practiqueu el muntatge sonor (II)

Modifiqueu un arxiu de so per generar l'efecte de desplaçament en l'espai.
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç a l'article del vostre bloc on heu penjat l'arxiu mp3.

http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/pla2.mp3
http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/pla1.mp3
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Objectius
L'objectiu d'aquesta pràctica és conèixer les característiques i tipus bàsics dels muntatges 
sonors, d'especial aplicació en el discurs radiofònic.

• Conèixer i aplicar les figures del muntatge radiofònic.

• Conèixer les tècniques per aconseguir el moviment i la direcció

• Conèixer com generar l'efecte de desplaçament en l'espai

En aquest cas, el punt aquí correspon amb la part central del so. Dóna la impressió que 
una persona que està caminant s'acosta, passa pel vostre cantó i s'allunya. 

També podeu aconseguir que el punt aquí es mogui. Per exemple, deixant una estació de 
tren i entrant a un bar. Si enregistreu una conversa, i en un segon pla sonor sentiu els 
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Pràctica 3.3. Practiqueu el muntatge sonor (III)

Modifiqueu un arxiu de so per generar l'efecte de desplaçament en l'espai.
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç a l'article del vostre bloc on heu penjat l'arxiu mp3.
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sorolls típics d'una estació de tren que van baixant d'intensitat, i simultàniament comenceu 
a sentir els sorolls d'un bar que van augmentant lentament, fins que uns han desaparegut 
i els altres s'han fet més presents, donareu a l'oient una sensació de moviment. 
La direcció és més difícil de representar a la ràdio. Amb la tecnologia estèreo l'efecte de 
direccionalitat dreta-esquerra és fàcil d'aconseguir; amb la nova tecnologia digital de so 
5.1  es pot  aconseguir  esquerra-dreta,  davant-darrera  i  qualsevol  de les  combinacions 
associades. 

L'activitat pas a pas
• Descarregueu el fitxer  direccio1.mp3 [direccio1.mp3] a la vostra carpeta. També 

podeu accedir-hi des del directori corresponent de l'aula virtual.
• Obriu-lo amb l'Audacity. Comproveu que es tracta d'una pista mono amb el so d'un 

helicòpter. Està parat. 
• Simulareu que es troba en moviment, viatjant des de la vostra dreta a la vostra 

esquerra. És important que feu la pràctica amb auriculars. 
• Creeu una nova pista mono amb el menú Projecte | Nova pista àudio. 

• Canvieu el nom a la pista que conté el so. Anomeneu-la helicòpter. 

• Per simular que l'helicòpter està volant,  imprimiu una mica més de ritme al  so. 
Seleccioneu tot el so de l'helicòpter i accelereu-lo amb el menú Efecte | Canvia el 
temps. 
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/direccio1.mp3
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El nivell de so de l'helicòpter és molt baix; amplifiqueu-lo fins al límit de la distorsió. 

• Embrutiu una mica el so per donar una certa idea de velocitat aplicant-hi un efecte 
molt tènue d'eco amb el menú Efecte | Eco. 
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• Seleccioneu  i  copieu  el  so  de  l'helicòpter  al  porta-retalls  amb el  menú  Edita  | 
Retalla. Enganxeu-lo a la pista que heu creat amb Edita | Enganxa. 

Modifiqueu el  balanç de les dues pistes d'àudio. Situeu-lo a un 80 % a l'esquerra, a la 
pista superior, i un 80% a la dreta, a l'inferior. 

• Creeu ara dos efectes de fàding oposats: fàding d'inici a la pista superior i fàding 
final a la pista inferior. Creeu-los seleccionant tot el so de cadascuna de les dues 
pistes i clicant als menús Efecte | fàding d'inici i Efecte | fàding final. 
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• Amb  l'eina  d'envolupant  modifiqueu  els  nivells  de  les  pistes, 
augmentant-lo en la seva part mitja i disminuint-lo en els extrems. 

Per acabar, creeu una pista estèreo. Comproveu que fa l'efecte que l'helicòpter es mou 
d'esquerra a dreta. [exemple] 
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http://www.xtec.net/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv33/fitxers/direccio2.mp3
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La representació del temps

El més fàcil i convencional a l'hora de treballar el pas del temps a la ràdio és utilitzar algun 
d'aquests tres recursos: el narrador, el silenci o la música (una cortina o ràfega). 

• El  narrador només  hauria  d'estar  present  quan  sigui  impossible 
descriure  una  acció  determinada.  Cal  recórrer  a  la  imaginació  i 
servir-se d'algun dels altres dos per fer entendre situacions d'altre 
manera difícils. 

• La fosa encadenada és la figura ideal per portar a terme un  flash-
back o bé un flash-forward. 

• La fosa, que en realitat equival a un fàding final seguit d'un fàding 
d'inici,  resulta  més  idònia  per  recrear  translacions  espacials  i 
temporals dins de narracions lineals. 

• Per les narracions en paral·lel el més aconsellable és utilitzar els encadenats. Mai 
no és aconsellable una fosa encadenada en una narració lineal. 

• Quan  es  fan  translacions  al  passat  o  al  futur  des  del  present,  per  raons  de 
coherència narrativa, cal tornar al present de la mateixa manera, amb les mateixes 
figures de muntatge. 

• En una  narració  paral·lela  és  important  definir  clarament  cadascun  dels  espais 
sonors en què transcorren les accions de manera que es distingeixin amb claredat i 
eviteu confusions. 

Podeu  localitzar  aquests  recursos  escoltant  un  conte  radiofònic.  Diversos  centres 
educatius treballen regularment la ràdio escolar i enregistren contes. Per exemple:
I.Oriol Martorell, Frankenstein. http://blocs.xtec.cat/ommedia/category/omradio-0910/ 
Escola Vedruna-Tona, http://radio-vedruna-tona.blogspot.com/2011/05/tres-contes-editats-
pels-nois-i-noies.html 

Per saber-ne me més
http://www.xtec.cat/xtecmedia/radio/llenguatge32.htm 
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Escolteu un conte radiofònic i identifiqueu-hi els recursos de representació del temps i 
les narracions paral·leles.

http://www.xtec.cat/xtecmedia/radio/llenguatge32.htm
http://radio-vedruna-tona.blogspot.com/2011/05/tres-contes-editats-pels-nois-i-noies.html
http://radio-vedruna-tona.blogspot.com/2011/05/tres-contes-editats-pels-nois-i-noies.html
http://blocs.xtec.cat/ommedia/category/omradio-0910/
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2.4 Imatge mòbil. L'edició de vídeo

Objectius
L'objectiu  d'aquesta  pràctica  és  donar  unes nocions  inicials  de  l'edició  de  vídeo amb 
imatge mòbil, en el programa Pinnacle Studio. En concret:

• Obrir un vídeo 
• Inserir escenes a la finestra de vídeo 
• Observar el resultat segons les diferents vistes 
• Visualitzar-lo en el reproductor 
• Desar-lo al disc dur 

Cal que seleccioneu la pestanya de vista d'edició, com mostra la imatge: 

 

Edició de vídeo
Obrir un vídeo
El  programa  Pinnacle  Studio  no  permet  obrir  vídeos  amb  la  finalitat  d'editar-los 
directament des d'un DVD o CD-ROM. En aquesta pràctica es necessita el clip  Ciclista 
que és al DVD Formació. Materials audiovisuals, dins de la carpeta materials/clips/videos i 
també a l'aula del curs. Descarregueu-lo al disc dur del vostre ordinador. També el podeu 
descarregar des de l'aula virtual del curs.
Després d'obrir el programa, normalment l'entorn es visualitza de la mateixa manera en 
què el vau deixar quan vau tancar-lo per darrera vegada. Obriu el clip en qüestió. Si és la 
primera vegada que obriu aquest vídeo, el programa fa una detecció de les escenes de la 
pel·lícula. Deixeu que acabi el procés.
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Pràctica 4. Inicieu un projecte de vídeo 

Elaboreu un projecte de vídeo a partir de la selecció i inserció d'escenes d'un vídeo ja 
existent.
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• Un cop hagi acabat de detectar les escenes de la pel·lícula, a l'àlbum d'escenes 
apareixen les icones que representen cada escena:

Inserir escenes
Inseriu unes escenes a la finestra de vídeo. 

• Amb el ratolí arrossegueu algunes escenes a la finestra de vídeo. Procureu, en 
aquest cas, que es tracti d'escenes que no es trobin una a continuació de l'altra:
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• Observeu que, després d'haver inclòs una de les escenes de l'àlbum d'escenes a la 
finestra de vídeo, queda una marca en l'escena que ens indica que ja l'hem utilitzat 
i que ha quedat inserida; això, però, no vol dir que no puguem tornar a repetir la 
inserció de la mateixa escena en el nostre projecte:

 

Visualitzar el projecte
Per observar el resultat a la finestra de vídeo segons les diferents visualitzacions, feu clic 
als botons que hi ha al marc superior dret d'aquesta finestra: 

 
La informació que podeu obtenir és diferent i complementària. Habitualment, quan s'està 
editant, s'utilitza la visualització de la línia de temps, ja que ofereix una informació més 
precisa sobre la durada de cada escena en el conjunt del projecte que elaboreu, tot i que 
molt sovint hàgiu de recórrer a la vista del guió gràfic. 
Resultats en el reproductor
Podeu observar el  resultat  del vostre projecte en el  reproductor de vídeo prement els 
botons de reproducció:
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Desar el projecte
Finalment,  deseu  el  projecte.  A  la  barra  de  menús,  heu  de  seleccionar  l'opció 
Archivo/Guardar proyecto como...

El fitxer es desa amb l'extensió *.stu i ocupa poc espai perquè només emmagatzema la 
informació bàsica relacionada amb el projecte de vídeo. En aquest fitxer no hi trobareu el 
vídeo en si, que ha de ser al mateix lloc que l'heu obert; en el cas del vídeo d'exemple 
que heu estat treballant, Ciclista, el vídeo és a la careta on l'heu desat incialment, mentre 
que el projecte pot ser en qualsevol altra carpeta.

Per saber-ne més
DV37    El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic.   
DV31 Fem vídeo amb l’ordinador
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http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv31/index.htm
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/tic/dv37/index
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2.5 Eines bàsiques d'edició de vídeo

Objectius
L'objectiu  d'aquesta  pràctica  és  familiaritzar-se  amb l'ús  de  les  eines  bàsiques  per  a 
l'edició del projecte de vídeo:

• Obrir un projecte existent 
• Ús de la línia de temps 
• Dividir i/o esborrar el clip 
• Bloqueig de les pistes de vídeo i d'àudio 

Eines d'edició
Partiu del projecte desat a la pràctica anterior, que contenia algunes escenes inserides a 
la  finestra  de  vídeo,  o  bé  iniciar  un  nou  projecte  i  inserir-hi  tres  o  quatre  escenes.
En qualsevol cas, procureu que a la finestra de vídeo hi hagi, almenys, quatre escenes 
inserides.
Obrir un projecte ja existent
A la barra de menús, seleccioneu l'opció Archivo/Abrir proyecto... En el quadre de diàleg 
que apareix heu de localitzar el lloc on havíeu desat el projecte de la pràctica anterior i 
acceptar l'opció d'obrir-lo.
Si el projecte només contenia dues escenes, cal que hi afegiu alguna escena més, fins 
que n'hi hagi, com a mínim, quatre.
Ja podeu desar el projecte amb l'extensió *.stu, tot i que al final de la pràctica ho haureu 
de tornar a fer perquè quedin enregistrats els canvis.
La línia del temps
Per poder treballar amb la línia de temps, cal que seleccioneu el botó central de la part 
superior dreta de la finestra de vídeo que correspon a la selecció de vistes:
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Pràctica 5. Editeu un vídeo 

Editeu i acabeu el vídeo a partir del projecte que heu començat en la pràctica anterior.
Inseriu-lo al vostre bloc. 
Per compartir la vostra creació, envieu un missatge a l'espai de l'activitat que inclogui un 
enllaç a l'article del vostre bloc on heu penjat l'arxiu amb un breu comentari.
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Desplaçador
Quan us situeu damunt del desplaçador, el cursor del ratolí canvia a una fletxa horitzontal 
blava de doble sentit . Si premeu el desplaçador o scrubber, sense deixar-lo, us podeu 
desplaçar d'una manera ràpida per les diferents escenes de la finestra de vídeo.

El desplaçador marca una línia vertical  de dalt a baix de tota la finestra de vídeo per 
senyalar el lloc de la línia de temps en què es troba.
Reproductor
El reproductor va mostrant les imatges a mesura que movem el desplaçador per la línia de 
temps. El comptador indica el temps en què es troba la imatge que es visualitza respecte 
al  projecte  de  la  finestra  de  vídeo.                                             
El reproductor també té un desplaçador o  scrubber que permet moure's ràpidament per 
les diferents escenes.

Escala de temps
La franja groga de la línia de temps dóna informació de la durada total del projecte. En 
posar el ratolí damunt de l'escala de temps, el cursor canvia a una fletxa horitzontal blava 
de doble sentit  amb un rellotge al  centre  .  Si  premeu el  ratolí  i  el  desplaceu per 
l'escala de temps, es pot variar la visualització del projecte segons l'amplitud de l'escala.
També podeu ajustar l'amplitud de l'escala prement el botó dret del ratolí damunt la franja 
groga de  l'escala  de  temps  i  seleccionant  el  temps  del  projecte  que  voleu  que  sigui 
visualitzat a la finestra de vídeo.
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Això és útil quan es desitja retocar alguna part del projecte, si el projecte és massa llarg, 
de manera que es pugui accedir a la part de l'escena en què es vol incidir.
Dividir i esborrar el clip o l'escena
Per damunt de la franja groga de la finestra de vídeo hi ha la barra amb les icones que 
permeten dividir i esborrar el clip o l'escena seleccionada:

Ens permet tallar el clip o l'escena seleccionada.
Ens permet esborrar el clip o l'escena seleccionada.

Amb el desplaçador, cal situar-se en el punt exacte on voleu fer la divisió de l'escena. Per 
localitzar amb precisió el punt exacte on voleu fer el tall,  podeu utilitzar els botons de 
fotograma a fotograma del reproductor. Observeu que el comptador marca les hores, els 
minuts, els segons i els fotogrames de l'escena. Un segon té 25 fotogrames (de 0 a 24), 
de manera que després del fotograma 24, visualitzem el fotograma 0 del següent segon.

Situeu-vos damunt d'un fotograma d'una escena del projecte. 
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Aleshores, premeu la icona de dividir . El resultat és el següent:

En aquest moment ja teniu el clip dividit. Tots dos estan seleccionats. Cal que amb el ratolí 
en seleccioneu només un i premeu la icona d'esborrar :

Bloqueig de pistes de vídeo i àudio
En  bloquejar  alguna  de  les  pistes  d'àudio  o  de  vídeo  es  pot  esborrar  o  desplaçar 
separadament la part d'àudio o vídeo que hi hagi seleccionada. Per exemple, per esborrar 
només la pista d'àudio d'una escena, cal bloquejar la pista de vídeo i esborrar-la.

Bloquegeu la pista de vídeo de la finestra de vídeo fent clic a  que és just davant dels 
clips de vídeo. Observareu que la part on hi ha les escenes de vídeo queda bloquejada 
perquè s'ha enfosquit lleugerament:

 

Aleshores, podeu esborrar les parts d'àudio separadament de les de vídeo. En els punts 
on no hi ha àudio, evidentment no se sent cap so mentre no n'inserim un altre.
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Qualsevol acció que hàgim fet la podem desfer a partir de l'opció  Deshacer del menú 
Edición, o bé prémer simultàniament les tecles CTRL+Z.
Desfeu les dues últimes accions d'esborrar les pistes d'àudio:

Ara, heu de veure-ho aproximadament de la manera següent, amb totes les pistes de 
vídeo i d'àudio:

Bloquegeu la pista d'àudio i esborreu una escena de vídeo:
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Observareu que en el lloc on hi havia l'escena hi ha un espai buit, però a sota hi queda 
l'àudio  corresponent  a  l'escena  que  acabem  d'esborrar.  Si  manteniu  la  pista  d'àudio 
bloquejada i inseriu una altra escena de vídeo, només s'inserirà la part corresponent a la 
imatge i romandrà la part d'àudio de l'escena que acabeu d'esborrar. A més, encara que 
l'escena que inseriu sigui més llarga, només s'hi inserirà el temps corresponent al buit que 
ha deixat l'escena esborrada, sense alterar-ne l'àudio, perquè està bloquejat:

Deseu el resultat final d'aquest projecte. Només ens cal triar l'opció Guardar proyecto del 
menú Archivo. També podeu prémer simultàniament les tecles CTRL+S:

Per saber-ne més
DV37    El vídeo com a eina de comunicació a l'aula. Usos i tractament didàctic.   
DV31   Fem vídeo amb l’ordinador  
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2.6 Exercicis del mòdul 2

Exercici 1. Noticiari Voki
Enregistreu amb l'Audacity un petit noticiari radiofònic consistent en un titular i la notícia 
corresponent, en format MP3 o WAV. Ha de tenir una durada màxima de 30 segons.
Tenint en compte que es tracta de la vostra veu, elaboreu un voki que se us assembli (o 
no) seguint les instruccions de l'activitat 2.1.1.
Des de les utilitats de creació de vokis, assigneu aquest tall de veu al voki que esteu 
creant.  El  que  és  important  és  que  sigui  curt  per  poder  incorporar-lo  al  voki 
satisfactòriament.
Acabeu de configurar el voki al vostre gust i incorporeu-lo al vostre bloc. Envieu en línia a 
la formadora la referència de l'article corresponent del vostre bloc.

Exercici 2. Reportatge de vídeo
Elaboreu un reportatge de vídeo sobre el lloc on viviu seguint les pautes de l'apartat 2.5. 
Empreu una càmera de vídeo digital. Si no en teniu a mà, també podeu usar una càmera 
de fotos o un mòbil que incorporin enregistrament de vídeo.
Un  cop  descarregades  les  imatges  a  l’ordinador,  feu-ne  el  muntatge  de  les  escenes 
mitjançant el Pinnacle Studio. Seguiu la mecànica dels apartats 2.4 i 2.5. 
Enregistreu el vostre text parlat amb l'Audacity seguint les pautes de les pràctiques 2.2 i 
2.3. Això vol dir que heu de combinar alguns efectes sonors amb el vostre discurs i amb 
les imatges. Incorporeu-hi també un fons sonor adequat convenientment tractat amb l'eina 
d'envolupant per crear, almenys, fàdings d'inici i final. Ordeneu les imatges tot adaptant-
les a l'àudio
Un cop elaborat el vídeo, creeu un article nou al vostre bloc i incorporeu-l'hi, tenint en 
compte que XTECBlocs permet penjar arxius de vídeo de fins a 10 Mb. Si teniu dificultats 
a treballar amb escenes de vídeo podeu emprar imatges fixes com en l'apartat "El vídeo 
com a eina de presentació" de l'apartat 1.4.
Envieu en línia a la formadora la referència de l'article corresponent del vostre bloc.
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