EDICIÓ DE VÍDEOS AMB EL MOVIE MAKER

1. Obre el programa
.
2. Ves al menú
i importa el vídeo EL CUPONAZO de la carpeta ALUMNAT i arrossega el vídeo
fins la línea d’edició de baix.
3. Apreta el botó
clica sobre

del reproductor fins que la imatge ocupi tota la pantalla i , en aquest moment,
.

Aquest tros de vídeo no el volem. Per treure’l, primer el tallem amb el botó
primer tros i el suprimim.
4. Anem a afegir un títol. Per fer-ho, ves al menú

. Seleccionem el
,

clica

sobre

i escriu...

Edita el títol clicant sobre
5. Situa’t sobre el clip 001.

Ves al menú

i

.

i t’apareixerà la finestra de NIVELES DE AUDIO.

Això serveix perquè no escoltem el so del vídeo.
6. Anem a afegir música al primer tros del vídeo. Per fer-ho, tria una cançó i importa-la amb el menú
. Escurça la cançó fins que acabi el vídeo.

7. Ves al menú

i arrossega ESCALA DE GRISES sobre els clips 001, 002, 003 i 004.

8. Situa’t sobre el clip 005. Apreta el botó
caure i , en aquest moment, clica sobre

del reproductor fins que la primera senyora comenci a
. Tallem amb el botó

.

9. Ves al menú
i arrossega RANLENTIZAR MITAD sobre els clips 005, quan comença a
caure la senyora.
10. Posa una transició entre el títol i el vídeo. Per fer-ho, ves al menu
i arrossega la
transició que vulguis.
11. Ara guarda el vídeo al teu llapis de memoria. Per fer-ho, ves al menu

.

EDICIÓ DE VÍDEOS AMB EL MOVIE MAKER

12. Obre el programa
.
13. Ves al menú
i importa el vídeo MOVISTAR (BAMBINA) de la carpeta ALUMNAT i arrossega
el vídeo fins la línea d’edició de baix.
14. Apreta el botó

del reproductor fins que la s’ensenyi la paraula #BAMBINA. En aquest moment,

clica sobre
. Talla el vídeo amb el botó
. Fes una foto al móbil amb el botó
imatge amb el nom de FOTO 1 i arrossega-la fins la línea d’edició:

Fes el mateix cada vegada que es vegi una paraula al móvil.

. Guarda la

