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Introducció

Aquesta guia pretén ajudar als docents a triar el format més adequat d’audiovisual 
segons el seu objectiu didàctic. A més a més pretén donar les pautes bàsiques d’
estil per a que tots aquests nous formats tinguin el mateix estil visual i respectin la 
línia gràfica de la Universitat.



Tipologies de vídeo segons l’
objectiu didàctic 



1. Tipologies de vídeo segons l’objectiu didàctic

Podeu veure el document complert al següent enllaç

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Q2KraqubgeOwE0L4LOPEapsFhUaH4zl4-zGm4NfAXk/edit#gid=2129838320


Missatge directe a càmera

● Presentar una assignatura
● Donar resposta a un dubte
● Presentar  una PAC
● Presentar un TFC
● ... altres

http://www.youtube.com/watch?v=DXrz8kRcgAE
http://www.youtube.com/watch?v=vhgtzQBbsmE


Captura de pantalla

● Explicar el funcionament d'un programari
● Fer una presentació i parlar a la vegada
● Defensar els treballs fets
● Resoldre dubtes
● Tutorials

http://www.youtube.com/watch?v=BDBKNzrpO_0


Guixa / Pissarra

● Fer esquemes
● Formules matemàtiques
● Explicacions jeroglífiques

Vídeo amb la pissarra de l’espai multimèdia

https://www.dropbox.com/s/wpuag8bi3xsmlcz/sistema_politic_deas.mp4?dl=0
http://www.youtube.com/watch?v=PDVZunLTHsM


L’estil UOC



Què ha de tenir un vídeo UOC com a mínim a nivell d’estil?
Careta d’entrada Careta de sortida

Mosca

Podeu consultar la guia d’estil audiovisual complerta al següent enllaç 

L’estil UOC

https://drive.google.com/file/d/0B1hZCaqodDwTZUpzdUpEc0lhR28/view?usp=sharing


Com puc afegir la marca UOC? 

✓ Amb el VideoFlow

✓ Demanant accés al grup de treball a saudiovisuals@uoc.edu

L’estil UOC



Aplicar correctament l’estil UOC

A banda de la guia d’estil audiovisual, disposeu d’una sèrie de plantilles i material 

d’edició disponible a la IntraUOC, així com les plantilles per a presentacions 

institucionals.

Plantilles PPT: IntraUOC/

Material audiovisual per edició: IntraUOC/

Per a qualsevol dubte o consulta, escriviu a saudiovisuals@uoc.edu

L’estil UOC

https://drive.google.com/file/d/0B1hZCaqodDwTZUpzdUpEc0lhR28/view?usp=sharing


Tipografia 

En els nostres vídeos hem de fer servir la tipografia Helveica çNeure 
i no cap altra. 

No podrem fer servir tipografies com les següents (ni cap altre)

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

L’estil UOC



Blanc  hex: #ffffff        RGB: 255    255    255 

Gris    hex: #EAEBEB    RGB:234   235   235

Gris   hex: #3E3D40       RGB: 62    61    64

Colors admesos

Blau        hex: #00A7E1     RGB: 0    167    225

Blau        hex: #232b44     RGB: 35   43   68 

Taronja   hex: #FCB517   RGB: 252    181   23

L’estil UOC



On enregistrar?



On enregistrar? 
Sempre que sigui possible farem servir els espais habilitats per als 
enregistraments UOC, d’aquesta manera ens assegurem que complim amb uns 
mínims de qualitat i d’estil UOC.

Espai multimèdia - 22@ 
Podeu fer la reserva de la sala enviant un correu a saudiovisuals@uoc.edu



Espai MM

● Situat a la planta -1 del 22@
● Ús autònom (en parelles)
● Els consultors han d'anar acompanyats del PRA
● S'ha de fer la formació prèvia per saber fer servir l'espai

Es poden fer:
● Captura de pantalla
● Missatge directe a càmera
● Pissarra electrònica
● Combinacions

Pots demanar suport a dissenya@uoc.edu

On enregistrar? 



Enregistrament a un altre espai

● Recomanem SEMPRE fer servir els espais habilitats i en ocasions 
excepcionals es podrà fer l’enregistrament fora de l’espai multimèdia. 

● Es prega tenir cura del format, i la qualitat tant d’imatge com d’àudio.

● En el cas de que ho feu a casa mireu de trobar un espai endreçat, 
penseu que sou la cara visible de la Universitat. 

● Si voleu fer servir textos o imatges en postproducció, podeu fer servir l’
element de “fons net” per a fer composicions. 

Queden exclosos elements/textures en forma de paper, pissarra tradicional, 
suros, fustes, etc...

On enregistrar? 



Il·luminació
● Evitar enregistrar a contrallum.

● Si és necessari baixar les persianes o canviar d’orientació

● Es pot utilitzar alguna làmpada d’escriptori per a reforçar la il·luminació

Com enregistrar? 



Enquadrament
Si es vol enviar un missatge directe al receptor, la millor manera de fer-ho serà 
parlant directament a càmera i fer-ho de manera centrada a la pantalla. 

● deixar els marges suficients per a no “tallar caps”, però no tant que es 
desaprofiti la meitat de la imatge.

● La comunicació no verbal és una part fonamental del discurs que es vol 
transmetre; així, doncs, serà convenient tenir una bona postura.

By special request
by william CC BY SA 2.0

Webcam portrait
By David CC BY NC ND 2.0

Com enregistrar? 

https://www.flickr.com/photos/evilnickname/2930229978/
https://www.flickr.com/photos/evilnickname/2930229978/
http://www.flickr.com/photos/evilnickname/
https://www.flickr.com/photos/davers/2400508507/
https://www.flickr.com/photos/davers/2400508507/


Fons d’imatge amb poca visibilitat, no UOC Tipografia infantil, poc seriosa.

Com enregistrar? 



Àudio
L’àudio d’un vídeo és una qüestió molt important, per això abans de començar 

cal que t’asseguris de que tens configurat correctament  l’àudio del teu 

ordinador.

Per a una bona elocució (Annex)
Si teniu dubtes, podeu fer arribar les consultes a serveiling@uoc.edu.

Com enregistrar? 

http://www.youtube.com/watch?v=RK-5t2Xqp-E
https://drive.google.com/a/uoc.edu/file/d/0B7OdyRR9FCgNYmxhZ2Z4ajYtZzVfM2V0YmNqV0RGcl8zUTBB/view?usp=sharing


Temes legals (consulteu annex)

https://docs.google.com/document/d/1TRk17TPiV05UsqLdS5gdbhnRUO9ZD5QhLwtP3l8oAv0/edit


Publicació



Si tens un material docent, que es pot reaprofitar semestre rera semestre.

Què has de fer?
1. Omplir el formulari de YouTube 
2. Lliurar una còpia  en DVD del vídeo (en format MP4) al servei d’

audiovisuals per tal d’enmagatzemar-lo a l’arxiu i garantitzar la seva 
conservació

3. Lliurar el document de cessió de drets d’imatge signat (original en 
paper)

4. El servei d’audivovisuals revisarà si tot els correcte i procedirà a 
publicar-lo

5. Contacta amb Recursos d’aprenentatge quan tinguis l’enllaç del vídeo 
publicat si vols que aparegui com un material de l’assignatura. 
(Materials i fonts)

Publicació al YouTube institucional 

https://docs.google.com/forms/d/1zidSknTDWP3IvkGY5tqUMo3eG_TmL1i0aScGmhpoyyY/viewform


Vídeo com a material docent
És molt important que si volem que els nostres vídeos apareguin com a materials, estiguin enllaçats a 
MATERIALS I FONTS, per això haurem de fer la petició a Serveis de Biblioteca per a l'Aprenentage 
(SBA)  per a que ho enllacin una vegada estiguin publicats a qualsevol dels canals oficials. (Youtube) 

Per fer aquesta petició has de fer F6 / Entrada d’incidències / Materials i fonts d’informació

També pots publicar el vídeo a qualsevol de les eines de vídeo a dins de l’aula (a més a més de a 
materials i fonts)

És important que aquesta publicació es faci per duplicat, per una banda si està a materials i fonts ens 
assegurem que contabilitza com a material, i si ho fem a una de les eines ens assegurem de que els 
estudiants podràn veure-ho sense problemes d’ample de banda (per videostreaming)

Publicació



Vídeos efímers

Els vídeos que siguin de presentació, dinamització, feedback no cal que apareguin 
a cap canal institucional, per això podeu fer servir qualsevol de les eines d’
enregistrament i publicació de dins de l’aula

Publicació



Vídeos accessibles
Com han de ser els subtítols? 

● Centrats en la part inferior de la pantalla i recomanablement en dos línies.
● Menys de 37 caràcters per línia.
● Afegint l’arxiu de text de forma separada i no integrant-lo com a part de la imatge. 

(L’estudiant podrà modificar el color i la mida del text per llegir més còmodament.)
● Afegir les transcripcions del que està passant de forma molt breu. Així persones 

amb discapacitat visual podran escoltar aquest text i saber que està passant a la 
imatge.

● Si hi ha cap diàleg, farem servir un color per a cada persona que parla, i sempre 
el mateix color per a cada persona.

Si voleu saber més podeu consultar el document complert.

Publicació

http://aula.blogs.uoc.edu/files/2015/02/FUOC_gu%C3%ADa_contenidos_audiovisuales_accesibles.pdf


Quines eines puc fer servir per a subtítolar? 

Aegisub, transcripció i sincronització manual

Youtube, Transcripció i sincornització automàtica

Podem fer servir un canal propi de YouTube com a una eina de subtitolació.
És molt important que una vegada descarregat l’arxiu de text, eliminem el vídeo del nostre canal 
personal i el publiquem al canal oficial per tal de centralitzar l’audiència i no tenir informació duplicada.

Publicació - Vídeos accessibles

http://www.youtube.com/watch?v=p_p8o6NeVbk
http://aula.blogs.uoc.edu/2014/06/12/creacio-de-subtitols-amb-aegisub/
http://aula.blogs.uoc.edu/2014/06/12/creacio-de-subtitols-amb-youtube/


Si tens dubtes o necessites ajuda per a crear el teu vídeo amb finalitats didàctiques 
pots posar-te en contacte amb nosaltres a 

dissenya@uoc.edu


