
Tutorial per gravar pantalles

Una eina molt útil a l'educació a distància és la creació de videos a partir del contigut digital
que podem visualitzar a una pantalla. Això ens permet utilitzar qualsevol contingut d'un 
dispositiu digital (fitxers, fulls de càlcul, pàgines web, pel.lícules, imatges...) per crear 
classes  utilitzant el punter com a guia visual sobre la pantalla i afegint l'audio de 
l'explicació.

Hi ha diferents aplicacions que permeten la gravació de pantalla. Aquí vos explicarem com 
utilitzar l'aplicació de la plataforma apowersoft.es que es pot fer servir online i es gratuïta.

Per utilitzar aquesta aplicació es necessita un ordinador connectat a internet i un micròfon si 
volem enregistrar la nostra veu.

Obrim un navegador i a la barra de navegació introduïm apowersoft.es

Passam el ratolí per sobre de 'Producto&Solución' i anam a 'Grabador de Pantalla':



i apareixerà la pantalla de descàrrega de l'aplicació:

pitjam a 'Descargar App'. Es descarregarà un fitxer executable. Pitjam a la descàrrega i 
mostram la carpeta on es troba el fitxer descarregat.



Feim doble click sobre aquest fitxer i instal.lam l'aplicació client al nostre ordinador. Un cop
instal.lat tornam al navegador i ja podrem fer servir el botó 'Empezar a grabar'.

Apareixerà la barra de control de gravació

A la pantalla apareixeran unes marques vermelles que delimiten la zona de la pantalla que es
gravarà. Per defecte gravarà tota la pantalla. Arrossegant aquestes marques es modifica la 
zona activa de la pantalla.



Si disposau d'una webcam i pitjau a la icona de 'Cámara web' s'inclourà a la gravació en una
petita finestra el video que capturi la càmara. Pitjant a 'Micrófono' es pot configurar la 
captura de so:

– Amb l'opció 'Sonido del sistema' només s'inclou el so de l'ordinador (si es reprodueix
un audio mentre es fa la gravació sortirà al video, però no es sentirà cap so de 
l'exterior).

– Amb l'opció 'Micrófono' només se sentirà el so capturat pel micròfon. 
– 'Sonido del sistema i micrófono' inclou ambdues fonts d'audio.

Un cop configurat pitjant el botó 'REC' començarà la gravació. Amb la barra de control de 
gravació es pot pausar la gravació (segments paral.lels verticals) i finalitzar-la en haver 
acabat (quadrat vermell).

Un cop acabada la gravació apareix un quadre de diàleg per guardar-la.



Pitjant a la icona del disquette ens dona l'opció de guardar com a .gif o com a video. Aquest 
segona opció és més convenient.

El video es guarda en format .mp4 (format estàndar amb un bon ratio de compressió) i es 
pot obrir la carpeta on es troba o reproduir-lo (qui tingui compte en aquesta plataforma el 
pot pujar als seus servidors).

Els video reben un nom per defecte amb la data i un codi numèric que convé canviar. 
Aquests fitxer ja es pot pujar a qualsevol plataforma Drive, Youtube, Dropbox....


