
Movie Maker.
Formats compatibles:
Arxius de vídeo: .asf, .avi, .wmv
Arxius de pel·lícula: MPEG1, .mpeg, .mpg, .m1v, .mp2
Arxius de àudio: .wav, .snd, .au, .aif, .aifc, .aiff
Arxius de Windows Media: .asf, .wm, .wma, .wmv
Imatges estàtiques: .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .gif
Àudio en format MP3: .mp3

Programa per a canviar de còdec els vostres vídeos (per si no són compatibles) : 
http://video.online-convert.com/es/

Tutorial que ensenya com utilitzar el movie maker: (posar tutorial movie maker en español, al 
youtube)
Vídeo Tutorial de Movie Maker Y Como Editar Un Video con MOVIE MAKER
http://www.youtube.com/watch?v=z5f6_4daneY

Un cop obert el programa:

1r pas
IMPORTAR VÍDEO / FOTOGRAFIES / Àudio

2n pas
Arrossegar ELS ARXIUS IMPORTATS A SOTA, I ORDENAR-HO (dins els quadradets blancs)

3r pas
Prémer PESTANYA ON DIU “mostrar escala de temps”, PER VEURE-HO AMB ESCALA DE 
TEMPS.
A on diu vídeo us hauria de sortir els vídeos que heu arrossegat
A on diu àudio, la música/veu, que heu posat.
“quan poseu PLAY, veureu que hi ha una línia que es va movent i indica per on passa el vídeo”

SEMPRE PODEU POSAR I TREURE EL “MOSTRAR ESCALA DE TEMPS”

si voleu escorçar la música, podeu moure el final d'aquesta, i quedarà retallada.

Si voleu que al final de la cançó, abaixi el volum d'aquesta, BOTÓ DRET i clicar a ATENUACION.

Si voleu escorçar o allargar el clip de vídeo/imatge, també ho podeu fer arrossegant l'espai que us 
donen a la línia de temps.

Si us interessa posar efectes als clips de vídeo/fotografies, a la part esquerra, a on diu 2. EDITAR 
PELICULA, podeu clicar VER EFECTOS DE VÍDEO. Un cop triat, L'Arrossegues SOBRE EL 
CLIP DE VÍDEO/FOTOGRAFIA. (també es pot utilitzar el botó dret, a sobre del clip de vídeo 
/fotografia).

Si us interessa posar transicions, que són petits efectes per enganxar un clip de vídeo / fotografia, 



amb un altre, també cliqueu a veure transicions de vídeo, i un cop triat, Arrastreu LA TRANSICIÓ 
A L'ESCALA DE TEMPS, AL MIG DELS DOS Quadrats “a on hi ha la flexeta”

Si voleu posar text “títols, crèdits,...” Cliqueu a CREAR TITULOS O CREDITOS, i us sortiran 
aquestes opcions:

Un cop triada l'opció que us dóna, escriviu el text, i a altres opcions podeu editar-ho “dreta, 
esquerra, canvi de lletra, mida...”

Si encara no heu acabat d'editar-lo, i voleu guardar la feina que heu fet fins ara: ARCHIVO, 
GUARDAR PROYECTO

Si ja heu acabat el vídeo, a l'esquerra de la pantalla: 3.GUARDAR PELICULA, us 
pregunta a on voleu guardar el vídeo acabat, poseu GUARDAR AL EQUIPO.

ELS VÍDEOS UN COP ACABATS S'HAN DE GUARDAR PER AQUÍ, SI GUARDEU 
PROJECTE, NO CREA UN VÍDEO EN FORMAT DE VÍDEO, SINÓ QUE GUARDA UN 
PROJECTE DE MOVIEMAKER.

NO ACCEPTARÉ CAP VÍDEO QUE NO ACABI AMB .WMV


