IMPRESS
INSERCIÓ DE MÚSICA. HIPERVINCLES
DIAPOSITIVA 1
1.
2.
3.
4.

Entra a la web http://efectos-de-sonido.anuncios-radio.com/gratis/index.php
http://efectos
radio.com/gratis/index.php.
Descarrega’t al llapis de memòria 4 sons de l’apartat ANIMALES.
Crea una diapositiva i busca 4 imatges .png,, cadascuna referida a cada so anterior.
Clica sobre la primera imatge amb el botó dret del ratolí. Clica sobre INTERACCIÓN i, en el
desplegable, clica sobre REPRODUCIR SONIDO.

5. Per últim, clica
ica sobre el botó

.

DIAPOSITIVA 2
1. Visita la web http://www.exitosmp3.com/.
http://www.exitosmp3.com/
2. Introdueix el nom del grup de música que t’agrada.

3. Clica sobre

de la cançó que et vulguis descarregar i, tot seguit, clica sobre el botó

.
4. Fes el mateix amb quatre cançons més.
5. Ara crea una diapositiva nova, insereix el logo de cadascun dels quatre grups dels quals has triat
una cançó.

6. Amb el botó dret, clica sobre INTERACCIÓN i, en el desplegable, clica sobre REPRODUCIR
SONIDO.
DO. Selecciona la canço corresponent.

DIAPOSITIVA 3.
1. Entra a la pàgina www.youtube.es i tria quatre videoclips que t’agradin.
2. Guarda’t les quatre adreces i copia-te-les
copia
a un processador de textos.
3. Obre una nova diapositiva i insereix quatre fotos, cadascuna d’un grup de música que t’agradi.
Posa el nom del grup a sota.

4. Selecciona una de les fotos i ves al menú INSERTAR | HIPERENLACE i clica sobre el botó
.
5. Insereix l’adreça del youtube aquí:
6. Fes el mateix per les altres tres imatges.

DIAPOSITIVA 4.
Per últim, posarem música de fons a una nova
diapositiva.
Insereix una imatge a la diapositiva 4 d’un grup musical.
Descarrega’t una cançó d’aquest grup.
Clica sobre la pestanya de la dreta TRANSICIÓN DE LA
DIAPOSITIVA. Has de marcar l’opció Sin transición i, a
l’apartat de sonido, has de seleccionar la música que
t’has guardat. Per últim, has de seleccionar Repetir
hasta el próximo sonido.

