
  

EDICIÓ DE VIDEO
amb Windows Movie Maker



  

1. CERCAR ELS FITXERS QUE 
VOLEU QUE FORMIN PART DE 
LA PEL·LÍCULA

-Cliqueu a Importar Vídeo i 
navegueu fins a la carpeta on teniu 
els fitxers de vídeo que voleu 
utilitzar. Seleccioneu-los i cliqueu 
Importar

Tots els vídeos que importeu 
formaran part del PROJECTE de la 
pel·licula que voleu crear i els 
trobareu a Colecciones:



  

2. EDICIÓ DEL VÍDEO 1: COL·LOCAR EL CLIP -O PART DE LA 
PEL·LÍCULA- A LA LÍNEA DE TIEMPO O AL GUIÓN GRÁFICO.

Simplement arrossegueu el clip a la línia de temps que hi ha a sota o al guió 
gràfic. La línia de temps és útil per triar els talls que volem eliminar, mentre que 
el guió gràfic ens serveix per a fer les transicions entre clips.

Aquest és l'aspecte de la Línia de temps:

Aquest és l'aspecte del Guió gràfic:

Per canviar 
d'un aspecte 
a l'altre 
cliqueu a 
«mostrar...» 
tal com 
s'indica en 
vermell.

Experimenteu 
amb totes dues 
visualitzacions per 
veure quina us va 
millor per la tasca 
que voleu 
realitzar.



  

3. EDICIÓ DEL VÍDEO 2: RETALLAR TROSSOS DE VÍDEO QUE NO ENS 
INTERESSEN

-Buscar el punt exacte on voleu 
que es talli el vídeo a la 
pantalla de previsualització que 
teniu a la dreta. Podeu ajudar-
vos amb la barra de temps que 
té a sota per trobar el punt 
exacte.

-Un cop localitzat aquest punt exacte 
li feu un «tall» amb aquest botó que 
trobareu a la part baixa dreta de la 
pantalla de previsualització:

-Fixeu-vos en la línia de temps: el clip s'ha partit en dos (ara teniu dos clips 
diferents). Repetiu la operació buscant el punt exacte on voleu acabar de 
tallar.

-Poseu el ratolí sobre el tall que voleu eliminar, premeu el botó dret del ratolí 
i seleccioneu «Eliminar»



  

4. EDICIÓ DEL VÍDEO 3: AFEGIR TRANSICIONS ENTRE CLIPS

Per tal que els talls entre clips no siguin molt bruscos i quedi una pel·lícula més 
estètica teniu la possibilitat de fer transicions entre clips.

-En aquest cas és més 
recomanable visualitzar el 
projecte a través del guió gràfic 
(vejeu diapositiva 3)

-Seleccioneu Ver transiciones 
de video al menú que teniu a a 
la part esquerra de la pantalla:

-Arrossegueu l'efecte que desitgeu entre dos clips i comproveu a la pantalla de 
previsualitzacio si us fa el pes.



  

5. EDICIÓ DEL VÍDEO 4: AFEGIR TÍTOLS

-Seleccioneu Crear títulos o créditos del menú de l'esquerra de la pantalla

-Seguiu les indicacions i experimenteu amb diferents tipologies de títol.



  

6. JA HAS ACABAT EL PROJECTE? ARA TRANSFORMA'L EN 
PEL·LÍCULA!!

-Fins ara només has fet un ESBORRANY de la pel·licula que vols. Per 
acabar-la clica a Guardar en el equipo, tria un nom per la pel·lícula i 

guarda-la primer a l'escriptori per copiar-la 
després a la T: no t'equivoquis perquè si la 
deixes a l'escriptori i tanquem l'ordinador 
perdras tota la feina!!



  

QUE TINGUEU UNA BONA SESSIÓ 
DE CINE!!
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