
 

INSTRUCCIONS PREPARACIÓ VIDEOS “RECEPTES DE 
PAU” 

TÍTOL: VIDEOS DE LES RECEPTES DE PAU 

NIVELL: cicle mitjà primària 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

Com a treball complementari al taller “Receptes de Pau” es proposa que l’alumnat dissenyi les 
seves pròpies receptes i menús de pau amb els ingredients recollits durant el taller, i les 
presentin a l’equip de “Cuinem la Pau”. Tots els vídeos amb les receptes es projectaran a l’acte 
de cloenda del DENIP per als alumnes de Cicle Mitjà en el qual també es farà l’entrega de 
premis als equips guanyadors.  

Els premis valoraran l’originalitat i la creativitat en el disseny de les receptes i en els 
suggeriments addicionals de com preparar els plats, com menjar-los i com conservar-los, tot 
fent al·lusió a la Pau. També es valorarà la qualitat del vídeo, que els alumnes es disfressin i 
que es posin al paper d’un equip de cuina. 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES PER AL VÍDEO: 

Com es detalla a la secció de material, per a la gravació del vídeo es requereix, preferentment, 
d’una tauleta tàctil (tablet) o bé d’un telèfon mòbil amb bona qualitat d’imatge de la càmera. A 
continuació us proporcionem algunes indicacions a nivell tècnic per a l’elaboració del vídeo: 

Enquadrament: 

 La gravació del vídeo s’ha de fer sempre en format horitzontal.  

 S’ha d’intentar mantenir un enquadrament centrat en la imatge, tal i com es detalla en 
les següents imatges: 

 

 



 

 Pel tipus d’acció que es realitzarà en el vídeo, es recomana utilitzar un Pla Mig o Pla 
Americà, tal i com es mostra en les imatges, ja que són els que afavoreixen l’atenció en 
les mans. 

 

 

  



 

En resum, una proposta d’un bon enquadrament per al vídeo “Receptes de cuina” seria el 
següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pinterest, 2019 

Podeu utilitzar tots els elements de decoració que cregueu necessaris, tant per al vestuari com 
per a la posada en escena de les receptes. Podeu incloure el menú en una cartolina, portar 
aliments reals, fer teatre... 

Si teniu més interès en relació als enquadraments per als vídeos, podeu consultar l’enllaç que 
es proporciona a la secció de referències el qual dona exemples pràctics per a la realització de 
vídeos amb mòbils.  

Música i so: 

 Podeu incloure música a l’inici, final o al llarg del vídeo, sempre que permeti sentir les 
veus dels participants. Per la música millor utilitzar cançons i sons lliures de drets, 
podeu descarregar-vos-en a les pàgines www.jamendo.com i www.freesound.org.    

 Per assegurar la qualitat del so dels diàlegs seria millor utilitzar un micròfon. En cas 
que no sigui possible és important que hi hagi silenci durant la gravació i acostar-se el 
màxim possible a les persones que parlen. Si tot i així la qualitat és baixa, es poden 
incloure subtítols o títols per aclarir la informació necessària.  

 

 

 

http://www.jamendo.com/
http://www.freesound.org/


 

Crèdits d’inici i final: 

 Cada vídeo hauria d’incloure, com a mínim, la següent informació:  
o Títol de la recepta 
o Nom de l’escola 
o Nom dels alumnes  

 La informació es pot incorporar en format de crèdits a l’inici i final del vídeo. En 
el següent link trobareu un exemple de com fer-ho amb l’aplicació gratuïta 
Movie Maker: https://www.youtube.com/watch?v=vUoUx53kagM.  

 Si no es vol utilitzar el format de crèdits, es poden trobar altres formes 
creatives d’incloure la informació.   

Requeriments tècnics: 

 La duració del vídeo ha de ser d’un mínim de 30 segons i d’un màxim d’1 minut.  

 El format del vídeo ha de ser mp4. Si el vídeo pesa massa per enviar per correu o 
WeTransfer (o similar), es pot comprimir amb l’aplicació mpegstreamclip.  

Aplicacions recomanades per editar el vídeo: 

Hi ha vàries aplicacions gratuïtes i senzilles per utilitzar en l’edició del vídeo (incloure música, 
crèdits, retallar-lo, etc.) que podeu consultar i descarregar en els següents enllaços: 

 Amb ordinador: Movie Maker (Windows), Videopad (Apple) 
 Amb mòbil/tauleta Android: https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/11-apps-

gratuitas-para-editar-videos-android 
 Amb mòbil/tauleta Apple: https://filmora.wondershare.com/es/video-editing-

tips/ipad-video-editor.html 

On enviar els vídeos a l’adreça de correu cristina.masso@ajgirona.cat. Cal escriure al 
missatge: nom de l’escola, curs i classe (A,B o C). 

Quan enviar els vídeos: abans del dia 4 de febrer del 2020 

MATERIAL NECESSARI: 

• Tablet o telèfon mòbil 
• Material addicional necessari per la decoració i el vestuari. 

OBSERVACIONS: 

A la pàgina web www.denip.cat es penjaran mostres de vídeos elaborats durant els 
tallers amb les estudiants de Cicle Formatiu per tal que tingueu un exemple de cares a 
dissenyar el vostre propi vídeo. Per qualsevol dubte ens podeu contactar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vUoUx53kagM
https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/11-apps-gratuitas-para-editar-videos-android
https://www.xatakandroid.com/foto-y-video/11-apps-gratuitas-para-editar-videos-android
https://filmora.wondershare.com/es/video-editing-tips/ipad-video-editor.html
https://filmora.wondershare.com/es/video-editing-tips/ipad-video-editor.html
mailto:cristina.masso@ajgirona.cat
http://www.denip.cat/


 

REFERÈNCIES: 

 Informació sobre enquadraments: 
https://www.adictosaltrabajo.com/2017/04/06/reglas-basicas-de-encuadre-y-
composicion-para-video-y-fotografia/ 

 Vídeo tutorial per a la realització de vídeos amb mòbils: 
https://www.youtube.com/watch?v=uEWUHB5vXT8 

AUTORIA: CeDRe de la Coordinadora d’ONG Solidàries i Unitat de Cooperació de l’Ajuntament 
de Girona dins la campanya DENIP2020 “Fem les Paus”. 
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