
#elclubacasa 

 

 
3,2,1...Acció!  
Creació de material audiovisual amb el teu smartphone 
 
Quantes vegades hauràs posat aquell videoclip a Youtube que et fa ballar i cantar ben alt o vist aquella pel·lícula 

que et fa riure tant alt que s’escolta al pis del costat? Aquests exemples i altres similars són materials 

audiovisuals. Aquests són gravats amb material professional però sabies que amb el teu telèfon mòbil també 

pots fer les teves creacions audiovisuals? Un bon exemple de espot gravat amb un telèfon mòbil és aquest: 

 

El Viaje (2015) https://www.youtube.com/watch?v=gDOWWS82yRU 

 

Per començar a crear el primer que hauràs de fer és pensar 

quin missatge vols transmetre i anotar totes les idees que 

et van sorgint, potser que la idea original canviï una mica, 

completament o gens. No et preocupis si al principi et 

costa una mica fer bullir el cap, poc a poc aniran sorgint 

idees i temes; de les accions més quotidianes poden sortir 

grans pel·lícules!  

Quan tinguis la idea i el missatge clar comença a elaborar 

un petit esquema de com estructuraràs el vídeo, les escenes, actors i actrius, espai on passa la acció, etc. 

Un cop estructurades les escenes es moment de elaborar el guió pensant en cada una, quins personatges 

apareixen i quin diàleg tenen, quins gestos específics vols que facin, etc. 

 

Un cop fet això ha arribat el moment... agafa el següent material i preparat per començar a gravar. 

 

* Telèfon mòbil 

* Cable USB del teu telèfon 

* Ordinador 

* Altaveus o auriculars 

* Programa d’edició de vídeo 

 

 

Pren-te el temps que necessitis, no tinguis pressa i repeteix tantes vegades com calgui cada escena i demana 

ajuda a la gent de casa teva per fer d’actors o actrius. Recorda anar passant tot el material que graves a 

l’ordinador. 

https://www.youtube.com/watch?v=gDOWWS82yRU
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3,2,1...Acció!  
Creació de material audiovisual amb el teu smartphone 

 

Acabat el rodatge hauràs de fer tria del 

material que has obtingut, revisa’l i un 

cop feta la tria edita el teu vídeo amb 

algun programa d’edició com el Movie 

Maker de Windows o el iMovie de Mac. 

Fes les transicions que més t’agradin, 

posa títols i crèdits i passa una bona 

estona editant el teu vídeo! 

I per acabar... fes un gran bol de crispetes 

i presenta el teu vídeo com si es tractés 

d’una gran estrena de Hollywood! 

 

Pots trobar tutorials de com utilitzar aquests editors als següents enllaços: 

Movie Maker (Windows) -  https://www.youtube.com/watch?v=bDdm4ANdEnA 

iMovie (Mac) -  https://www.youtube.com/watch?v=vMO8sjsw1Qc 

 

Recordeu que podeu compartir el resultat a la xarxa amb el hastag #elclubacasa! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDdm4ANdEnA
https://www.youtube.com/watch?v=vMO8sjsw1Qc

