
Com funciona? 
 

El primer que has de fer és... llegir un llibre! Un cop trobis un 

llibre que t’hagi agradat, o del qual vulguis explicar alguna cosa 

que t’ha semblat interesant, ja pots començar a preparar el teu 

booktube.  

 

Quan ho tinguis, entra a la nostra pàgina web, allà trobaràs el 

material necessari per a fer el teu vídeo. Primer de tot mira el 

nostre dossier, on expliquem pas a pas com fer el vídeo. 

 

Començareu fent un guió del que voleu dir. És important que 

tinguem clar allò que volem explicar! Ens ajudarà a resumir i a 

poder explicar-nos de forma clara perquè tothom ens entengui. Al 

dossier i a la pàgina web trobareu una plantilla de guió que us 

ajudarà.   

 

Un cop tinguem fet el guió és l’hora de posar-nos a enregistrar el 

vídeo! Al dossier trobareu una sèrie de recomanacions per a fer-ho 

el millor possible, però podeu ser tan creatius com vulgueu. El més 

important és que el graveu amb un trípode (qualsevol estructura 

sòlida on posar la càmera serveix) i en format horitzontal.  

 

Quan hagueu fet el vídeo i estigueu satisfets amb el resultat, és 

hora d’enviar-lo. L’únic que heu de fer és emplenar un formulari 

molt senzill que trobareu a la web i al dossier. Allà pujareu el 

vídeo i ens donareu algunes dades. A partir d’aquí, vosaltres ja heu 

acabat! La resta del procés el farem des de la biblioteca. 

 

https://agora.xtec.cat/lesaigues/biblioteca/activitats-de-la-biblioteca/


Un cop rebem el vídeo, el penjarem al canal de youtube de la 

biblioteca de forma oculta. D’aquesta manera, ningú podrà trobar 

el vídeo a l’aplicació i només el podrem veure nosaltres. A més, 

desactivarem totes les opcions, com les de comentaris, 

reproduccions o likes, que puguin resultar problemàtiques. 

 

Un cop tinguem al vídeo de forma oculta al nostre canal, penjarem 

l’enllaç a la pàgina web de la biblioteca, juntament amb el nom 

del booktuber i el nom i autor/a del llibre. Així doncs, l’única 

forma d’accedir al vídeo serà a través de la nostre pàgina web, 

mai de forma pública des de youtube.  

 

Llavors ja podràs gaudir del teu booktube i de molts d’altres! A la 

web trobaràs d’altres booktubers que et recomanaran noves 

lectures i dels que podeu aprendre per els vostres futurs vídeos.      

 

Si teniu dubtes d’alguna part del procés, necessiteu ajuda o voleu 

preguntar-nos alguna cosa ens podeu escriure un correu 

(bibliotecalesaigues@gmail.com) i estarem encantats d’ajudar-vos.  

 

mailto:bibliotecalesaigues@gmail.com

