
Presentació 

Els youtubers són joves que gestionen el seu canal de YouTube i hi pengen contingut propi, aconse-
guint en alguns casos molta notorietat a les xarxes, a banda de seguidors de la mateixa edat i una 
marca personal / reputació digital consolidada. El fenomen youtuber engloba tota mena de discipli-
nes i aficions. Per aquesta raó, ben emprada, aquesta eina pot esdevenir una bona aliada per acon-
seguir els objectius acadèmics. En el curs ensenyarem com. 
 
Als docents se’ns fa molt evident que allò que volem transmetre ha de lluitar, no sempre en igualtat 

de condicions, contra estímuls molt variats en formats audiovisuals i que engresquen més fàcilment 
l’alumnat. Per part de molts nois i noies, és força clara la identificació del que han d’estudiar amb 
una cosa avorrida, pesada i/o lluny dels seus interessos reals. 
 
El YouTube pot esdevenir una oportunitat inesperada per trencar aquestes barreres si, en comptes 
de veure’l com un poderós competidor, l’utilitzem com a suport per difondre les nostres matè-

ries educatives. 
 
El curs mostrarà com treure partit educatiu d’aquest fenomen i incentivar-los a utilitzar els llenguat-
ges audiovisuals que els són propers com a mitjà didàctic. Amb un projecte d’aprofitament del You-
Tube impulsat des de l’escola, a més de poder treballar les diferents disciplines docents, es desenvo-
lupen les competències i tècniques creatives (creació amb vídeo i àudio), les ganes de comunicar i la 
capacitat de gestionar la timidesa o la vergonya, tots aspectes útils i rellevants i competències bàsi-

ques que convé que assoleixi l’alumnat d’avui en dia. 
 

Destinataris 
 

 

 

 

 

Formació adreçada a docents de secundària, batxillerat o cicles formatius i d’altres professionals del 
sector educatiu que treballin amb adolescents i joves. 
 
Els participants han de portar tauleta o mòbil per fer fotos i gravar vídeo, i ordinador amb el següent 

programari gratuït instal·lat: 
 

- Avidemux:  http://avidemux.sourceforge.net/download.html 
- Audacity (editor d’àudio):  https://audacity.es/ 
- Gimp (editor d’imatges): https://www.gimp.org/downloads/ 

 
Si no podeu disposar d’ordinador, us en podem deixar un si ens el demaneu dos dies abans del curs 

a l’adreça de correu:  formacio@escolacristiana.org 
 

Objectius 

 

 

 

 

 Conèixer diferents aplicacions possibles de YouTube com a eina didàctica. 
 Conèixer i utilitzar eines d’edició de vídeo, mètodes d’expressió oral i escrita i habilitats de pro-

moció en xarxes socials i comunitats d’usuaris de YouTube. 
 Adquirir tècniques per fomentar la creativitat pròpia i la de l’alumnat. 

 Saber com estimular en els alumnes el desenvolupament de la competència comunicativa. 
 

 

 

 

Continguts 

 

 

 

 

1. YouTube i el fenomen dels youtubers entre els joves. 
Especificitats dels nous mitjans i les noves tecnologies. 

 
2. Youtube com a potent recurs pedagògic. 
Exemples d’ús de Youtube en qualsevol disciplina 
Jocs, concursos i altres mètodes innovadors i eficaços d’ensenyar amb Youtube 
Implementació de Youtube en formats clàssics d’aprenentatge 
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3. Eines dels youtubers 
Programes gratuïts: editors de vídeo i editors d’imatges. 
Tutorials d’edició de vídeo a la xarxa. 

Descripció dels elements principals del canal: Gestor de vídeos, Llistes de reproducció, Canal, 
Analytics 

 
4. Principis bàsics d’un editor de vídeos 

 
Formadors 
 

 

 

 

Anna Pardos "Mixa". Blogger literària i booktuber (Paraula de Mixa). Escriu ressenyes, cròniques, 

entrevista escriptors, traductors i il·lustradors (entre d'altres) i transmet el seu plaer per la lectura. 
Col·labora amb diverses emissores de ràdio, com ara RNE4, Ràdio Sant Boi, Ràdio Castelldefels o 
Helen Doron Radio (creada per a adolescents que estudien l'anglès). Actualment és membre actiu de 
l’equip 4FanTIC. 
 
Josep Francesc Vila Fisas. Ha treballat durant molts anys en el sector de disseny i desenvolupa-
ment d’aplicacions interactives. Actualment és membre de l’equip 4FanTIC, formador de profes-

sors de secundària en el desenvolupament d’aplicacions interactives multimèdia i professor a la Uni-

versitat Politècnica de Catalunya en el Postgrau de Disseny i Desenvolupament de sistemes in-
teractius Multimèdia. 
 

Lloc de realització 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (carrer dels Àngels, 18, 4a planta. 08001 BCN) 

Mapa del lloc 

Calendari i horari 

 

 

 

 

 

  Dates: 8, 15, 22 i 29 de març de 2019 
  Horari: 09:30h a 13:30h 
  Modalitat: presencial 

  Durada: 16 hores  

 

Inscripció 

Preu i inscripcions 

- L’import d’aquesta acció formativa és de 164€ per participant. Hi ha un 25% de descompte 
per als participants autònoms de les entitats adherides a la FECC. 

- Aquesta formació és bonificable, per un import màxim de 158€ per participant però 
que compleixi totes les condicions (veure l’apartat “Bonificacions de la matrícula”) 

- Les sol·licituds d’inscripció a accions formatives es formalitzaran a través del formulari que 

trobareu a la web de la FECC en l’apartat Formació.  

- Per a escoles adherides a la FECC, quan rebeu la factura (un cop iniciat el curs) us hi indicarem 
la forma de pagament (habitualment mitjançant REBUT DOMICILIAT al C/C de l’escola). 

- Si l’escola no es fa càrrec del pagament o no es pertany a cap escola adherida a la FECC, 
haureu de: 

1. Fer la inscripció a través del web 

2. Fer la transferència per l’import de l’activitat (amb les instruccions que rebreu 
per correu electrònic) 

3. Enviar el comprovant de la transferència a formacio@escolacristiana.org o per 
fax al n 933426546 (us recomanem que el dugueu el dia de l’acció formativa) 

Un cop fet això, rebreu un correu de validació de la inscripció. 

- El període hàbil d’inscripció es clourà 7 dies abans de l’inici de l’acció formativa (o quan ja no 
quedin places disponibles). Les accions que no tinguin el nombre mínim d’inscripcions s’hauran 

de suspendre, prèvia comunicació a les persones inscrites. 

Baixes 

- Si es notifica la baixa a la FECC per correu electrònic 7 dies abans de l’acció formativa, no es 
facturarà la formació i en cas d’haver fet el pagament es retornarà l’import. En cas de comunicar 
per escrit la baixa entre 7 dies abans de l’inici i el dia anterior, es cobrarà un 20% de l’import del 
curs. En cas d’avisar el mateix dia o bé no assistir al curs, es cobrarà tot el preu del curs. 
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http://blogs.escolacristiana.org/formacio 
Accediu a l’Espai de Formació de la Fundació Escola Cristiana per veure un llistat de tots els cursos amb inscripció oberta. 
Per inscriure-us als cursos haureu d’estar registrats com a usuaris al web de la Fundació.  Si no  ho esteu caldrà que tramiteu l’alta 
d’usuari al web www.escolacristiana.org, a la secció “Serveis bàsics”, apartat “Alta d’usuaris”. 

 

 

 

Documentació a lliurar el primer dia de l’acció formativa (IMPRESCINDIBLE) 

- El full d’inscripció signat i segellat pel titular del centre. Aquest full podeu obtenir-lo un cop us 
haguem confirmat la vostra inscripció anant a l’apartat Formació de la pàgina web, entrant a 
“cursos en els quals la teva inscripció ha estat acceptada” i clicant al símbol (+). 

- Document d'Informació a la Representació Legal dels Treballadors (només per als participants 

dels centres que bonifiquin). El model podeu obtenir-lo al web, clicant a: 
http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/  En cas que el centre bonifiqui i que 
ja s’hagi lliurat aquest document en un curs anterior fet dins l’actual exercici no cal que el torneu 
a portar.  

- El certificat de cost salarial del participant (excepte autònoms i participants d’entitats no 
adherides a la FECC i que no han demanat que els tramitem bonificació). El model podeu 
obtenir-lo al web, clicant a:   http://blogs.escolacristiana.org/formacio/aspectes-practics/ 

Certificat d’assistència 

Per rebre el certificat d’assistència cal haver assistit a un 75% de la docència presencial i en cas 
que hi hagi teleformació haver aprovat també aquesta part (segons la valoració del formador). 

També és imprescindible haver lliurat el full d’inscripció. 

    Bonificacions de la matrícula 

- IMPORTANT! Per bonificar aquesta formació cal disposar de remanent de crèdit de formació. Si 
voleu que us consultem el crèdit que us queda per aquest any, feu-nos un correu a 

gestio@escolacristiana.org 

- Per tal de poder-ho bonificar cal haver fet prèviament els tràmits. Nosaltres realitzem 
automàticament els tràmits per a les escoles adherides a la FECC, i un cop finalitzada la formació 
us enviarem l'import exacte a bonificar. Si no sou entitat adherida a la FECC però voleu que us 
fem aquesta gestió cal que ens ho demaneu a: gestio@escolacristiana.org 

- L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE): 

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no 
arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs,  la no superació de la part de 

Teleformació, en cas que n’hi hagi, la participació dels Autònoms, les inscripcions en les quals el 
participant (particularment) hagi pagat alguna quantitat.  

- L’acció formativa que sigui objecte de bonificació haurà de ser comunicada abans d’iniciar-se a la 
representació legal dels treballadors per escrit. A la FECC tenim a la vostra disposició un model 

per fer aquesta comunicació. 

- La FECC comunicarà a l’escola, per correu electrònic, l’import i el període per realitzar la 
bonificació. Aquesta comunicació es farà un cop hagi finalitzat el curs. 
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