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Curs presencial: Introducció a l’edició de vídeo 
20 hores = 2 crèdits.  

PROFESSOR:  

- Llorenç Sastre Moragues. Coordinador TIC i professor del Departament de matemàtiques de 
l’IES Antoni Maura. 

 

OBJECTIUS:  
- Aprendre a emprar el programari VSDC per a Windows, per a l’edició de vídeos. 

 

CONTINGUTS:  

- Diferències entre els diferents tipus de càmeres. 
- Interfície del programari. 
- Projectes. Inserció de seqüències. Escenes. 
- Menús i opcions del programari. 
- Transicions. 
- Inserció de text. 
- Exportar vídeo a diferents formats (youtube, avi, mkv, etc). 
- Chromakey. 
 

DIES i HORARI:  
- del 3 de novembre al 28 de novembre de 2016, tots els dilluns i els dijous, de 17’30 a 20’00 h. 

 

Lloc:  
IES Antoni Maura 

 

PLACES: 24.  

 

INSCRIPCIÓ: fins dia 2 de novembre al Col·legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 i de 17:00 a 

20:30 hores / Inscripció on-line: www.cdlbalears.es 
Col·legiats/des del CDL: 15 € / Altres 45 € (La Caixa, ES92-2100-0345-9102-0013-5257) 

 

COORDINADOR: Francisca Estaràs.  

 

REQUISITS: S’ha de dur un portàtil personal amb sistema operatiu Windows. A més, per poder usar 

el programari el portátil ha de complir els següents requisits mínims: 

 Sistema operatiu: Microsoft Windows Win7 / Win8 / Win10 (es recomana instal·lar les darreres 
actualitzacions i Service Packs). 

 Processador Intel, AMD o compatible amb freqüència de rellotge d’1,5 GHz o superior. 

 Resolució de pantalla: 1024x768 píxels amb color de 16 bits o superior. 

 RAM de 512 Mb per al programari (recomanable 1 Gb o més). 

 Microsoft DirectX 9.0с o superior (Windows 10 ja el du) 

 Al manco 100 MB d’espai lliure en disc. 

 Permisos d’administrador per a poder instal·lar el programari. 

 Connexió per Wi-Fi. 
 

 
Aquest activitat de formació té el reconeixement 

de la Conselleria d’educació i cultura. 


