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Introducció:
Accedeix a la pàgina:

http://www.tutoriales.de/info.html
I dins de l’apartat Vídeos Tutoriales accedeix a qualsevol d’ells i visualitza’l.

Tasca:

Realitzar un vídeo tutorial sobre alguna aplicació o programa que duri entre 1 i 3
minuts. Cal que estigui en anglès.

Procés: (3 sessions)
En primer lloc hauràs de triar un programa o aplicació sobre el que vulguis fer el
videotutorial (pot ser un truc/consell per treure més partit a un determinat programa,
unes instruccions per fer anar una determinada aplicació de l’ordinador, com instal·lar
o configurar un programa,...)
Amb l’ajuda d’un programa que capturi en vídeo allò que veiem en pantalla (veure
secció recursos o buscar per la xarxa) hauràs de gravar la seqüència del que després
explicaràs amb el vídeotutorial (ves amb compte de no fer els moviments massa
ràpids). Val la pena que perdeu una estona aprenent a fer anar el programa i provant
les diferents opcions.
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Posteriorment hauràs de gravar l’àudio amb l’explicació que haurà d’acompanyar el
vídeo (pots fer anar l’audacity). Aquest àudio caldrà que estigui en anglès.
Finalment hauràs d’ajuntar i sincronitzar l’àudio amb el vídeo, fent que el producte
final quedi bé.
Hauràs de guardar el vídeo amb el nom i l’extensió videotutorial.swf.

Recursos:
VidShot Capturer Æ Programa que ens permet gravar un vídeo del que veiem en
pantalla (de tota la pantalla o d’una finestra seleccionada per nosaltres) Æ
http://www.geovid.com/VidShot_Capturer
Format Factory Æ Programa que ens permet convertir diferents formats de àudio,
vídeo i imatge Æ http://www.formatoz.com/

Avaluació:
En l’avaluació del vídeotutorial es tindrà en compte:
•
•
•
•

Sincronització de l’àudio i el vídeo Æde 0 a 2 punts
Claredat en l’explicació Æ de 0 a 2 punts
Originalitat i utilitat del contingut del vídeotutorial Æ de 0 a 2 punts
Qualitat final del producte acabat Æ de 0 a 4 punts
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