MediaTIC
“Creació àgil de càpsules docents multimèdia”
Informació pel
professorat

caminstech.upc.edu/serveis/mediatic

MediaTIC. Què és MediaTIC?
L'objectiu




Orientació a la docència
Protecció de l'autoria
Minimització del temps invertit pel professor

Descripció del servei

El producte




Càpsules de coneixement
Autoria integrada en el propi contingut
Vídeos de curta durada de fàcil distribució a Internet
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MediaTIC. Com utilitzo MediaTIC?
1. Fes la petició a CaminsTECH



Contacta amb nosaltres al telèfon 93 401 70 65 o info.caminstech@upc.edu.
Nosaltres ens posarem en contacte amb tu per decidir la data de gravació.

2. Vine a gravar la teva càpsula MediaTIC



Desplaça't als Serveis TIC de Camins. Despatx B2-102 del Campus Nord (Barcelona).
Et farem una breu introducció i podràs començar a gravar el teva càpsula MediaTIC.

3. Incrementa la visibilitat dels teus continguts
●

En un parell de dies rebràs l'enllaç al teu vídeo publicat tant al Media Camins com al
Youtube de Camins. A partir d'aquest moment ja podràs utilitzar la
teva càpsula MediaTIC.
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MediaTIC. Què he de saber?
Nosaltres ens ocupem de tota la part tècnica però hi ha algunes coses que cal
que coneguis alhora de fer la gravació.
Abans de començar







Evita portar roba clara o amb ratlles; en cap cas portis roba blanca.
Si portes roba escotada, caldrà que utilitzis algun complement (un mocador, un collar)
on poder posar el micròfon de solapa.
En cas d'utilitzar una presentació, és recomanable que aquesta tingui el fons blanc i
que segueixi una relació d'aspecte 4:3.
Recorda d'apagar el mòbil, no és suficient que estigui en silenci.

Durant la gravació





Procura en tot moment mirar a la càmera o al monitor on apareix la presentació.
Procura no moure els braços fora de la taula.
Després de la claqueta caldrà que esperis 3 segons per començar la presentació
Al finalitzar la presentació caldrà que esperis 3 segons en silenci abans de donar per
acabada la gravació.

http://caminstech.upc.edu/serveis/mediatic

4/6

MediaTIC. Quin és el cost?
Peticions dins de l'àmbit de Camins


El servei de producció de càpsules MediaTIC no té cap cost per a projectes realitzats
dins de l'àmbit de l'Escola de Camins.

Peticions fora de l'àmbit de Camins





El servei producció de càpsules MediaTIC per a projectes realitzats fora de l'àmbit de
l'Escola de Camins és de 75€ per càpsula*.
Aquest preu és aplicable a càpsules d'una duració no superior a 5 minuts.
En cas de càpsules amb una duració superior a 5 minuts el preu es veurà incrementat.
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MediaTIC. On trobar-nos
C/ Jordi Girona 1-3
08034 Barcelona
Campus Nord UPC
Edifici B2 Despatx 102

info.caminstech@upc.edu
@CaminsTECH
+34 93 401 70 65

Moltes gràcies!
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