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Primera part 

cada participants apunten en papers de colors diferents les accions que porten a terme 

per a l’elaboració de vídeos així com les eines o recursos que utilitzen per fer-ho. Un cop 

ho tenen apuntat ho comenten a la resta de grup. 

Usuari 1 

Presenta el procés de la creació col·laborativa de vídeos: 

Accions Eines/Recursos 
Planificació Espais de comunicació 
Cerca de recursos Marcadors socials 
Brainstorming i escriptura 

del guió 
Google drive 

Edició de clips Movie Maker p ex. Els estudiants utilitzen les eines concretes 

que tenen al seu abast 
Edició col·laborativa  

colaborativo 
Kaltura 

Dropbox 
Assignació de llicències Creative Commons 
Publicació Youtube 

Vimeo o altres canals 
 

Usuari 2 
Accions Eines/Recursos 

Edició de vídeo Intenten trobar una solució multiplataforma que sigui 

gratuïta o amb poques restriccions. Algunes de les que 

utilitzen: WMM, wevideo, e-movie, videopac 
Previsualitzacions/Storyboards Murally 
Webcasting  

 
Preproducció A través del campus però te limitacions 
Escaletes pre-producció Celtics 
Edició àudio Audacity 
Vídeoconferències Hangout Google 
Repositoris compartits Clipboard 

Ells han treballat amb els estudiants en la creació de 

repositoris 
Treball grupal Dropbox, eines amb calendari i altres funcionalitats com 

dispatx 
Suport al rodatge Conductor 
Vídeotutorials  

 
Grafismes i animacions 

bàsiques 
 
 

Producció 2.0 Eines que tenen els processos de creació de vídeos 

integrats 
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Usuari 3 

No ha tingut tanta necessitat per a la creació col·laborativa. Sovint utilitzen proveïdors 

externs. Voldrien tenir més recursos i informació per a ser més autònoms. 

Accions Eines/Recursos 
Organització i selecció de continguts per al guió  

 
Producció Camtasia 
Edició/postproducció Sò i música 
 
 

Usuari 4 
Accions Eines/Recursos 

Guió tècnic/Briefing Dropbox, Gdrive 
Enregistrament  

 
Edició de vídeos Video flow 
Correcció d’imatge i d’àudio  

 
Eines de publicació Youtube, iTunes, O2, canal 

UOC, portal UOC 
Emmagatzemar i arxivar el vídeo per futures necessitats. 

Gestió de drets d’imatge 
 
 

Conversió d’arxius Cerca eines per fer-ho 
Assessorar sobre els formats més adients amb els que 

treballar. Donar indicacions sobre les característiques més 

adients del vídeo 

 
 

Comenta que en algunes sessions de formació sobre vídeo ha trobat que hi ha dubtes 

sobre la manera de parlar als vídeos, com ens dirigim als estudiants? Quin llenguatge 

utilitzem?, caldria un manual d’estil per això tot i que indica que potser és una qüestió de 

política de comunicació de la UOC. 

Usuari 5 

Parteix de la necessitat de partir d’una tipologia de vídeo per després tenir per a cada 

tipologia la informació i els recursos necessaris: 

• Recursos per fer el vídeo de la tipologia escollida. 
• Plantilles per fer el guió del vídeo i estructurar-lo. 
• Plantilles de vídeo 
• Pautes i orientacions per a la creació del vídeo de la tipologia concreta 
• Eines per fer el vídeo 
• Pautes d’edició 

Un segon aspecte important és poder compartir tant les produccions acabades com altres 

recursos que es creguin interessants com recursos de la xarxa, material en brut utilitzat 
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per fer el vídeo. Seria adient per fer això un espai de preguntes i respostes. FAQ dinàmica. 

Aquest espai per compartir hauria de permetre els comentaris d’altres. 

Usuari 6 
Accions Eines/Recursos 

Necessitat de reunir-se amb les persones 

implicades en la creació de vídeo 
Espai de reunió/trobada 

Cerca d’exemples  
 

Disseny del guió, selecció dels recursos que 

han d’aparèixer 
 
 

Treball col·laboratiu Google drive 
Demanar ajuda tant per enregistrar com per 

editar 
Utilitzar eines de l’aula per a 

l’enregistrament per estudiants 
 

Habitualment els estudiants de comunicació tenen recursos i eines i els utilitza sense 

necessitat de col·laborar amb altres. 

Usuari 7 

Ens parla especialment dels recursos que han penjat a la web de  mestresclass. Allà hi ha 

un manual per professors que volen enregistrar un vídeo. Algunes de les coses que 

destaquen com a importants en el manual són: 

• Gramàtica del vídeo, detecció d’errors fonamentals del vídeo 

Per altra banda creu que és important pensar en com donar feedback o ajudar a millorar 

els vídeos un cop s’han creat. Hi ha professors que fan un vídeo i no el publiquen per 

creure’l de mala qualitat. Com podem ajudar a millorar?.Definir com tutoritzar i saber com 

millorar el que s’ha fet és molt important. 

2a part: es creen dos grups, cada grup dibuixa en un cartell en blanc com creu que hauria 

de ser l’espai virtual per a la creació de vídeos i que hi hauríem de trobar (aprofitant aquí 

el que han indicat en la primera fase del focus group). 
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