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Requeriments dels destinataris/es

Adreçat a professionals que utilitzen les xarxes socials i la publicació en web de manera habitual en 
el seu lloc de treball. Disposar d'un mòbil (el taller es pot seguir amb telèfons Android i Apple).

Consulteu els itineraris formatius a qui va 
adreçada al Banc d'Accions Formatives (BAF):

Crea i edita vídeos professionals amb el teu mòbil

El vídeo és el rei dels continguts, el més demandat i consumit en telèfons intel·ligents i tauletes. A 
més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials, essent una de les millors maneres 
d’arribar a la ciutadania.

Dominant les aplicacions (apps) i tècniques adients, amb un telèfon intel·ligent es poden produir 
vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable a l’obtinguda amb un equip de gravació professional. 
Aquesta és una opció que cada vegada més les administracions públiques utilitzen per donar-se a 
conèixer i promocionar els seus productes i serveis.

Els i les participants en aquest taller aconseguiran que els seus enregistraments siguin peces amb 
qualitat professional, aptes tant per difondre a través de mitjans i xarxes com per satisfer les 
necessitats audiovisuals de la seva organització.

Presentació

Col·lectiu destinatari Modalitat
Taller

Canal
Videoformació + en línia

BAF de la Diputació de Barcelona

BAF dels Ens Locals

hores12

Temporalització

Nombre d'assistents per edició
Mínim

10

Màxim

15

Òptim

12

Hores presencials: 0

Hores de treball virtual: 6

Hores de videformació: 6

Distribució horaria:

Durada total:

Programació setmanal orientativa:

Pàgina 1

https://recursos-formatius-db.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/crea-i-edita-videos-professionals-amb-el-teu-mobil
https://recursos-formatius-ens.diba.cat/ca/recursos-accions-formatives/accio-formativa/crea-i-edita-videos-professionals-amb-el-teu-mobil
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4 setmanes

Materials formatius de consulta

Objectius

Continguts

- Aprendre a gravar i editar vídeos de qualitat amb un  telèfon intel·ligent.

- Apendre a publicar a les Xarxes socials: Instagram (stories reels) Tik Tok.

•	 Coneix bé la càmera del teu mòbil. 
 -	Característiques tècniques dels telèfons intel·ligents. 
 -	Els controls bàsics.
 -	Consells per començar.
 -	El mínim equip necessari.
• 	Apps per a gravar vídeo.
• 	Tècniques bàsiques i avançades de vídeo amb el mòbil.
•	 Estructura i narrativa audiovisual. 
 -	Tipus de plans i el seu ús.
 -	Tipus de vídeos per a xarxes socials.
 -	Com fer un storyboard.
•	 Aplicacions per a editar vídeo.
• 	Edició i muntatge al mòbil o tauleta. Post-producció bàsica. 
•	 Exportació i publicació́ dels vídeos a través de xarxes socials.

Materials de referència per a l'acció formativa

Materials formatius complementaris:

Producció i edició de vídeo digital 2.0

Aquest recurs et posarà al dia sobre com editar i produir vídeos per a plataformes digitals. 
Ofereix coneixements bàsics sobre el món audiovisual, els tipus de vídeo i consells per 
enregistrar-los, sobre eines i aplicacions i sobre la publicació i difusió de vídeos.

- 

Què hem de tenir en compte per publicar un vídeo a Internet?

Avui en dia disposem de tecnologies assequibles i econòmiques que ens permeten generar i 
distribuir continguts audiovisuals amb molta facilitat; ja no és necessari disposar de grans 
mitjans per a elaborar aquestes petites produccions i això representa una gran oportunitat.
Aquest recurs recull els diferents aspectes a tenir en compte per a enregistrar, produir i 
publicar un vídeo a Internet.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

- 

Creació de vídeos formatius amb eines no professionals

Aprèn a crear vídeos formatius i compartir-los amb el teu alumnat amb l’ajuda d’un mòbil, un 
ordinador i algunes eines fàcils d’aconseguir.
A través de sis capítols analitzarem totes les passes per a produir un vídeo formatiu des del 
guió fins a l’edició; coneixerem i analitzarem algunes eines que podem utilitzar i donarem 
alguns consells i directrius per millorar la qualitat de les nostres produccions.

- 
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https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/recursos/RF2291_produccio_edicio_videodigital
https://formawiki.diba.cat/pub/direccio_de_serveis/058e9c76_que_hem_de_tenir_en_compte_per_publicar_un_video_a_internet/
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/recursos/RF2246_creacio_videos_formatius/index.html
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Orientacions metodològiques per al participant
El taller combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant. 

Es disposarà d'una aula virtual de suport al campus Formadiba per fer l'acollida dels participants, 
per accedir a les sessions de videoformació i per explicar i fer el lliurament de les activitats. 

És a dir, la metodologia combina l'explicació teòrica amb la pràctica amb aplicacions mòbils (el curs 
es pot seguir amb telèfons Android i Apple).

Els participants hauran de gravar i editar un vídeo de qualitat amb un telèfon intel·ligent, per 
després publicar-ho a les xarxes socials.

Certificació

Per assolir la qualificació d'APTE, els requeriments són:

- Assolir un mínim de         punts del total dels elements d'avaluació.80

- Haver assistit al 100% de les sessions convocades

Orientacions per a l'avaluació

Nivell d'avaluació

Valoració de les actituds i la participació

Superació d'activitats a partir d'uns criteris establerts

Demostració de l'aplicabilitat al lloc de treball

►

►

►

Sistema d'avaluació

Assistència

Prova

Producte

Metodologia d'avaluació

El taller combina les sessions de videoformació amb el treball autònom del participant. Es 
disposarà d’una aula virtual al campus Formadiba. 
La metodologia combina l'explicació teòrica amb la pràctica amb aplicacions mòbils. 
Cada participant durà a terme un treball individual de la globalitat dels continguts amb l'objectiu 
que, en finalitzar l'acció formativa, haurà de gravar, editar i publicar un vídeo amb el seu mòbil.

Elements d'avaluació Puntuació

Puntuació dels elements d'avaluació

Activitat 1: Presentació idea vídeo + Storyboard 30

Activitat 2: Vídeo final 70

100Total

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3
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Assistència

Aprofitament

Certificació:
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