
Creació de continguts 
amb el mòbil
El mòbil com a eina de treball. Un mateix contingut, múltiples suports i discursos



Del directe des 
d’un plató de TV a 
un live d’Instagram

Des de l’any 2004 dono solucions 
audiovisuals a empreses i mitjans 
de comunicació.



EL MÒBIL COM A EINA DE TREBALL

Actualment el mòbil és una eina més de treball

- Prestacions tecnològiques: càmera de fotos i de vídeo o editor d’imatges

- Suport final de publicació App’s que es gestionen des del mateix smartphone

- Tots tenim un mòbil “capaç” de donar-nos aquestes prestacions



ADÉU CÀMERA DE FOTOS. HOLA MÒBIL

- Realitzar la mateixa foto en vertical i horitzontal

- Utilitzar els  diferents modes:  Normal / 1.1 (quadrat) / Retrat

- Retoc fotogràfic  per iOS i Android: VSCO / Photoshop Express / Snapseed (Google)

- Un cop editada ja podem publicar: Instagram, Twitter, Facebook o enviar-la mail a la redacció





CAS PRÀCTIC
- A la pantalla veiem una app per editar fotos

- Fem fotos amb participats del taller

- Veiem i editem la foto



GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEO

Ens podem trobar davant de 2 situacions

- Gravació predeterminada: So i imatge correcte (entrevista, càpsula de contingut…)
- Gravació espontànea: Prioritat el contingut (incendi, tall de carreteres…)



GRAVACIÓ I EDICIÓ DE VÍDEO

Primers passos i eines d’una gravació predeterminada

- Gravació en horitzontal
- Controlar l’espai
- Llum adequada
- Microfonia
- Trípode
- Cal fer prova prèvia per controlar la imatge i el so



MATERIAL GRAVACIÓ VÍDEO

1- Trípode

https://www.amazon.es/Paladinz-Professional-Secciones-Adaptador-inal%C3%A1mbrico/dp/B06XSYSLH2/ref=asc_df_B
071ZN3QCH/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=1532964872
2852763544&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349379240808&th=
1

2- Microfonia

https://www.amazon.es/Micr%C3%B3fono-Android-Sangsung-Laoptop-grabadora/dp/B07KJ88L65/ref=asc_df_B07KJ88L
65/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=1630249509266427031
4&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-775006910797&psc=1

https://www.amazon.es/Paladinz-Professional-Secciones-Adaptador-inal%C3%A1mbrico/dp/B06XSYSLH2/ref=asc_df_B071ZN3QCH/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15329648722852763544&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349379240808&th=1
https://www.amazon.es/Paladinz-Professional-Secciones-Adaptador-inal%C3%A1mbrico/dp/B06XSYSLH2/ref=asc_df_B071ZN3QCH/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15329648722852763544&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349379240808&th=1
https://www.amazon.es/Paladinz-Professional-Secciones-Adaptador-inal%C3%A1mbrico/dp/B06XSYSLH2/ref=asc_df_B071ZN3QCH/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15329648722852763544&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349379240808&th=1
https://www.amazon.es/Paladinz-Professional-Secciones-Adaptador-inal%C3%A1mbrico/dp/B06XSYSLH2/ref=asc_df_B071ZN3QCH/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=15329648722852763544&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-349379240808&th=1
https://www.amazon.es/Micr%C3%B3fono-Android-Sangsung-Laoptop-grabadora/dp/B07KJ88L65/ref=asc_df_B07KJ88L65/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16302495092664270314&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-775006910797&psc=1
https://www.amazon.es/Micr%C3%B3fono-Android-Sangsung-Laoptop-grabadora/dp/B07KJ88L65/ref=asc_df_B07KJ88L65/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16302495092664270314&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-775006910797&psc=1
https://www.amazon.es/Micr%C3%B3fono-Android-Sangsung-Laoptop-grabadora/dp/B07KJ88L65/ref=asc_df_B07KJ88L65/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297888191483&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16302495092664270314&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-775006910797&psc=1


EDICIÓ DE VÍDEO

Edició a través d’ordinador

Final Cut, Adobe Premier…

Edició a través del mòbil

iMovie, Quik, Premier Clip, MovieMaker

https://www.instagram.com/p/B3g8Vs-IizW/

https://www.instagram.com/p/B3g8Vs-IizW/


CAS PRÀCTIC
- A la pantalla veiem l’app iMOVIE

- Es mostra com es va editar la publicació per Instagram del programa BricoHeroes

- Altres exemples al moment del taller amb participants



YouTube 
Studio Editor

Si no tenim un programa d’edició amb 
els ordinadors de la redacció ens pot 
ajudar. 

-Cal pujar la gravació en ocult al nostre 
canal de YouTube

-Podem retallar, posar música, afegir 
clips, pantalles finals…



Un mateix contingut, 
multiples suports i discursos
La nostra publicació la promocionarem a 
través de les xarxes socials:

Instagram
- Formats
- Tipus de publicació

Eines d’ajuda per totes les xarxes socials
- https://postcron.com/artstudio

https://postcron.com/artstudio


INSTAGRAM

POST: 800x800px

HISTÒRIA: 750x1335px

Les històries han de seguir el disseny, la 

imatge gràfica del nostre mitjà de 

comunicació. Per això és recomenable 

generar unes plantilles bàsiques, on tant 

sols canviarem el text i la foto.



ARTICLE WEB POST INSTAGRAM HISTÒRIA INSTAGRAM

UN MATEIX CONTINGUT, DIFERENTS SUPORTS



CAS PRÀCTIC
Representants de publicacions al taller

Exemple de publicació

A partir de l’article publicat (web o paper) extreure un post d’Instagram, història, twitt...



-WeTransfer: Enviar arxius fins a 2GB 
- Es poden anar fent paquets de 2GB
- Més d’un enviament en un mateix dia

-FileMail: Enviaments d’arxius de gran tamany
- Un enviament per dia (gratis)
- Parar router i que canviï la IP (solució)

-WeDownload: Descarregar arxius de WeTransfer al mòbil
- 5 arxius per cada cop
- Comprimir els arxius en un .zip (solució)

-MEGA: Guardar arxius ordenats
- Carpetes
- Accés que no caduca. FileMail i WeTransfer sí.

EINES COMPLEMENTÀRIES



PREGUNTES? 



ROGER CODINA
hola@rcmedia.cat
675 46 43 57

Moltes gràcies!

mailto:hola@rcmedia.cat

