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Dates Del 16 al 29 de novembre de 2017  

Idioma Català 

Modalitat A distància 

Durada 10 h 

Destinataris PDI 

Professorat Marina Arrabal, Antoni Martín, Soledad Rodríguez  

Prerequisits No n’hi ha 

 

 
Aquest curs tindrà una durada de deu hores, en la modalitat a distància. 

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre els formats i les eines per a l’edició, 
emmagatzemament i distribució de vídeos amb la intenció d’elaborar un videoblog educatiu. Se'n veuran 
exemples i s’hi experimentarà a fi de fer-ne el propi. Es treballarà de manera autònoma amb 
l’assessorament en línia dels professors del curs en tot moment. 

 

 

· Realitzar i editar vídeos per compartir-los en línia  

· Elaborar un videoblog  

 

  
· Habilitats per gravar, editar i compartir 

vídeos 
1. Formats de vídeo  

2. Edició de vídeos 

3. Emmagatzemament i distribució de 
vídeos 

4. Elaboració de videoblogs 
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ELABORACIÓ DE VIDEOBLOGS AMB FINALITAT 
EDUCATIVA

 
 

Metodologia 

Competències Continguts 

Objectius 
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Metodologia



Aquest curs tindrà una durada de deu hores, en la modalitat a distància.

Es facilitarà als participants documentació explicativa sobre els formats i les eines per a l’edició, emmagatzemament i distribució de vídeos amb la intenció d’elaborar un videoblog educatiu. Se'n veuran exemples i s’hi experimentarà a fi de fer-ne el propi. Es treballarà de manera autònoma amb l’assessorament en línia dels professors del curs en tot moment.

Objectius





Realitzar i editar vídeos per compartir-los en línia 

Elaborar un videoblog 

Continguts

Competències



		Competències que es treballaran



		



		Habilitats per gravar, editar i compartir vídeos

		1. Formats de vídeo 

2. Edició de vídeos

3. Emmagatzemament i distribució de vídeos

4. Elaboració de videoblogs
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