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3,2,1 Càmera… Acció! Aprenentatge pràctic d’enregistrament i 

edició de vídeos docents 

Destinataris: 
PDI 

Modalitat: 
Mixta 

Llengua: 
Espanyol 

Duració: 
15 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 12/01/2021 

11:00 - 14:00 
En línia 

2a 14/01/2021 

3a 19/01/2021 

4a 21/01/2021 

5a 25/01/2021 al 
29/01/2021 - 

Formació síncrona i asíncrona 

 

Professorat responsable 

Javier Pereda Cervera 

Professor titular del Departament de Fisiologia. Vicedegà de Qualitat i Comunicació de 
la Facultat de Farmàcia. Responsable de les TIC de la Facultat i de les xarxes socials. 
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 Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS: 
El curs està dissenyat perquè els par�cipants desenvolupen les competències necessàries per crear vídeos 
amb diferents disposi�us, editar-los i pujar-los a les diferents plataformes perquè es�guen a disposició 
dels estudiants. 

CONTINGUTS: 

• La primera sessió consis�rà en la producció de vídeos docents a par�r del programa PowerPoint.  
• La segona sessió consis�rà en la producció de vídeos docents a par�r del programa OBS. S’analitzaran 

els pros i els contres d’ambdós programes, comparant-ne la u�lització per a vídeos docents i per a 
retransmissió en directe. 

• La tercera sessió consis�rà en la producció de vídeos docents u�litzant material domès�c i/o 
(semi)professional amb pantalles croma.  

• En la quarta sessió es treballarà l’edició o postproducció dels vídeos amb programes informà�cs. 
Posteriorment, s’aprofundirà en la pujada dels vídeos creats a plataformes de difusió de vídeos o a 
l’aula virtual. També es repassaran conceptes bàsics de propietat intel·lectual i del control de visionat 
de vídeos.  

• La cinquena sessió consis�rà en treball individual amb tutorització per part del professor per a la 
realització dels vídeos creats al llarg del curs. Els vídeos presentats formaran part d’un “concurs” en 
què s’analitzaran d’acord amb les seues finalitats forma�ves. 

 

Competències que es desenvoluparan 

− Creació de vídeos a par�r de càmera o mòbil, conceptes bàsics i u�lització de fons croma. 
− Creació de vídeos a par�r d’ordenador mitjançant PowerPoint 365. 
− Creació de vídeos a par�r d’ordenador mitjançant OBS. 
− Pros i contres de PowerPoint i OBS i la seua u�lització en videoconferències i retransmissió en directe. 
− Edició de vídeos en ordenador amb programa Openshot. 
− Pujada de vídeos a Moodle i/o plataformes web de vídeo (mmedia, youtube, etc.). 
− Altres aspectes com ara control de visualització i llicències de propietat intel·lectuall. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Es registrarà l’assistència a les sessions de blackboard i el participant haurà de realitzar un vídeo com a 
“avaluació final” i pujar-lo a les xarxes socials. 

Assistència al 85% de les hores síncrones o presencials, visualització del 100% dels continguts en línia i la 
superació de les proves d'avaluació fixades. 
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