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VIDEOS A LA XARXA 
  
EDU3 

www.edu3.cat 
 
Com diu el seu anunci, edu3.cat és un portal que mira de connectar la ràdio i la televisió amb 
l’aula. És una iniciativa conjunta del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Ofereix accés a nombrós material 
audiovisual tant del Departament com de la Corporació. També hi ha enllaços a d’altres 
adreces d’interès: altres recursos audiovisuals en línia, programació del dia de ràdio i 
televisió d’interès educatiu... 
 

 
YOUTUBE 
 
Youtube és una aplicació web amb la qual podem veure vídeos de milions d’usuaris, pujar i 
compartir els nostres vídeos etc... 
 

www.youtube.es 
Donar-nos d’alta 
 
1- Hem de registrar-nos. Cliquem “registarse” a la 

part superior dreta. Si ja estem registrats, 
cllicarem “acceder” 

 
 
2- Ara em d’introduir les dades que ens demanen a 

continuació i clicar sobre “Crear mi cuenta” 
 
 
3- Surt una pantalla que ens agraeix haver-nos donat 

d’alta i ens diu “Te hemos enviado un mensaje de 
correo electrónico de confirmación a tu dirección 
de correo. Haz clic en el enlace que aparece en el 
mensaje para verificar tu dirección de correo” 

 
 
4- Consultem el correu electrònic  i veurem el 

missatge amb l’enllaç que cal “clicar”. Ara ja som 
dins. A partir d’aquest moment, per accedir al 
Youtube, en comptes de registrar-nos, clicarem 
“acceder” 

 
 
 
Si només volem visionar vídeos, descarrregar-los, 
posar-los al Bloc o la Wiki... No cal que estiguem 
donats d’alta. 

 
 
Què podem fer: 
 
Cercar vídeos:  posem la paraula clau (tema, descripció...) i cliquem “buscar” 
 
Visionar videos:  premem sobre i esperem que es carregui. A vegades cal tenir una mica de 
paciència. 
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Enviar a una persona perquè el pugui veure, 
veure’l en una altra ocasió...  : Cada cop que posi a 
l’adreça del navegador la URL que em facilita 
accediré directament al vídeo sense necessitat de 
tornar a cercar-lo. 
 
Posar el vídeo al bloc o Wiki:  Cal copiar el codi que 
està escrit  sota i enganxar-lo després al Bloc o la Wiki segons les instruccions de cada 
aplicació. 
 
 
Descarregar el vídeo 
 
Keepvid : Directament des de la xarxa 
 

http://keepvid.com 
 
Aquesta aplicació permet permet descarregar vídeos per emmagatzemar-los i així després 
poder-los executar des d’un ordinador sense connexió a Internet.  
 
aTube Catcher  
 

http://atube-catcher.softonic.com/ 
 
Un cop l’haguem descarregat, l’executem. 
Cal triar idioma. Fem “siguiente” “instalar”.  
 
Ens torna a demanar l’idioma. Al final, queda 
instal·lat i s’obre el navegador d’Internet amb la 
pàgina oficial de l’aplicació. La podem tancar. 
També se’ns executarà el programa. Si no ho 
fa, fem “doble clic” a la icona de l’escriptori. 
 
Primer haurem d’anar al “youtube”, obrir el 
vídeo que volem descarregar. A la dreta, ens 
copiarem l’adreça d’Internet (URL). 
 
Anem a “aTube Catcher” i on diu “origen” 
enganxem l’adreça on es triba el vídeo (URL). 
També li diem on volem desar-lo (premem 
“explorar”) i l’extensió. Per acabar, premem 
“descargar” 
 
 Pujar un vídeo 
 
Entrem al “Youtube” Si no estem identificats, ho fem (“acceder”).  
Un cop dins, cliquem “subir”. 
 
On diu “Selecciona un vídeo que desees subir”, premem “navega” i el busquem (pen-drive, 
carpeta de l’ordinador...).  Cliquem “subir”. Si volem, podem omplir les dades que ens 
demana (és optatiu). Quan ja està “pujat” diu “correcto”. 
 
Si cliquem “opciones para compartir e insertar videos” ens dóna la URL per desar l’adreça i el 
codi per enganxar el vídeo al Bloc, Wiki... 
 
A baix de tot tenim l’opció d’anar als meus vídeos (“Ir a mis videos”). Aquí veuré els vídeos 
del meu espai. El puc reproduir. A l’esquerra també surt la URL i el codi. 


