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Com enregistrar un vídeo amb el telèfon mòbil i fer-ne diferents
clips

1. Comprovar l’espai d’emmagatzematge disponible

Abans d’iniciar la gravació d’un vídeo, cal comprovar que hi ha memòria disponible al
dispositiu que farem servir. La mida del vídeo dependrà de la qualitat amb què gravem.
Es pot canviar la qualitat del vídeo des del menú de configuració de la càmera del
dispositiu . En alguns mòbils, la mateixa càmera indica abans de gravar quin és el
temps màxim disponible de gravació.

Qualitat del vídeo Espai aproximat necessari per a cada hora de gravació
1080p 8 GB
720p 5 GB
480p 3 GB

Si disposem d’una targeta SD de memòria, des del menú de configuració de la càmera
, cal assegurar-se que el vídeo es desa a la targeta de memòria en lloc de

l’emmagatzematge intern del telèfon.

2. Enregistrar el vídeo

Grava sempre en horitzontal.

Des de l’aplicació de la càmera del dispositiu, podem iniciar la gravació,

assegurant-nos que la càmera es troba en mode gravació de vídeo .

Es recomana gravar la sessió completa, i anotar els minuts de gravació rellevants en
un full a part per poder recuperar-los àgilment en el moment de retallar els clips de
vídeo.

3. Retallar els clips de vídeo

Per accedir als vídeos enregistrats, hem d’entrar a la carpeta d’arxius multimèdia, on hi
ha les fotografies i vídeos fets amb el dispositiu.

En fer clic sobre el vídeo, a la part inferior apareixerà el símbol per accedir a les eines

d’edició o .

En fer clic sobre aquest símbol, podrem editar sobre una línia del temps el punt d’inici i
final del nou clip de vídeo.
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Per acabar, farem clic a “desar”. El tall de vídeo apareixerà a la carpeta d’arxius
multimèdia del dispositiu com un nou clip.

Repetirem aquest procés (punt 3) per a cada clip de vídeo que vulguem crear.

També podem utilitzar, si ho preferim, altres aplicacions d’edició de vídeo que
coneguem.
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