
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 
FORMACIÓ Promoció Econòmica 2021 
Fem  DIGITALITZACIÓ 

Youtube i vídeo màrqueting per 
a negocis 

 

Adreçat a 

 Empreses, persones autònomes i professionals de qualsevol sector,  personal directiu, comandaments 
de pimes o personal de màrqueting que volen donar a conèixer els seus productes o serveis a través de 
Youtube. 

 Persones emprenedores amb un projecte empresarial  i que estiguin en procés d’iniciar l’activitat. 
 

En la part pràctica el curs tracta cada tema de forma lineal. Es comencen per les configuracions essencials 
per anar progressant fins als elements més complexes i avançats. 

 

Objectius 

 Aprendre a identificar els objectius que volem aconseguir. 

 Veure formes de mostrar els nostres productes, serveis o informació de valor de valor perquè puguin 
ser atractius per la nostra audiència. 

 Conèixer experiències inspiradores d’èxit a Youtube a la pime i en emprenedors. 

 Descobrir que es poden realitzar gravacions de qualitat amb els smartphones actuals. 

 Conèixer dispositius tecnològics de baix cost que poden per millorar la qualitat dels nostres vídeos. 

 Evitar errors habituals en les gravacions. 

 Aprendre a editar vídeos des de l’ordinador i utilitzar apps d’edició automàtica per smartphone. 

 Publicar vídeos a Youtube i configurar adequadament el nostre canal de Youtube. 

 Millorar la difusió dels vídeos e interactuar amb els nostres seguidors a la xarxa social de Youtube. 
 

Continguts de cada sessió 

Sessió  1       

 Objectius: 
- Conèixer experiències inspiradores d’èxit a Youtube a la pime i a emprenedors. 
- Conèixer dispositius que ens poden ajudar a realitzar vídeos de millor qualitat. 
- Crear vídeos. Editar-los amb l0ordinador i amb els nostres smartphones. 

o Continguts: 
- El teu Negoci a Youtube. 
- Exemples inspiradors. 

*Fes un Review. 
*Treballant  la teva Marca Personal. 
*Comparteix el que saps. 
*Creativitat. 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

*Casos d’Èxit. 
 
 

- Comunicació i Vídeo Màrketing. 
- Equips LowCost per a vídeo. 
- Càmeres i Webcams. 
- Micròfons, gravadores multipistes. Com gravar l’audio. 
- Altres: Llums, cables, adaptadors, trípodes, choma key,... 
- Codecs, resolució i altres aspectes importants. 
- Què tenir amb compte i quines apps utilitzar quan gravem vídeo amb el nostre smartphone. 
- Edició de vídeos amb ordinador: OpenShoot Vídeo Editor (Programari lliure). 
- Apps d’edició de vídeo automàtic per smartphone; Quik, Kinemaster i altres. 

 
Sessió  2      

 Objectius: 
- Aprendre a pujar vídeos a Youtube i configurar el Canal. 

o Continguts: 
- Eines de codi obert per a la conversió de format dels nostres vídeos. 
- Youtube: Creator Studio / Youtube Studio. 

*Panell de Control: Ajustaments de la configuració predeterminada. 
*Edició de Vídeo i Millores. 
*Subtítols. 
*Anotacions. 
*Marques d’Aigua. 
*Modificant Àudio. 
*Millores i Filtres. 
*Esdeveniments en directe a través de Youtube: Youtube Live. 

- Estat del Canal. 
 

Sessió  3      

 Objectius: 
- Millorar la difusió dels vídeos pujats a Youtube. 

o Continguts: 
- Substitulació 

*Aprofitar el reconeixement automàtic de veu de Youtube. 
*Utilitats vàries per incorporar el subtítol al vídeo. 

- Ingressos econòmics per els teus vídeos amb Adsense. 
- SEO a Youtube i difusió del nostre vídeo. 
- Copyright i legalitat. 
- Estadístiques. 
- Recursos gratuïts, música, vídeo i sons. 

   
Calendari 

Dies  3, 10 i 17 de desembre de 2021, de 10 a 14h  (12 hores). 
L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1  
de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa sanitària 
vigent. 
 
 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 

Acció formativa impartida per Emili Rodríguez Miras,  enginyer tècnic especialitzat en sistemes de 

telecomunicacions per l’UPC. www.coaching-tecnologico.com 

 

A tenir en compte  

 Aquesta activitat formativa està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la 
Diputació de Barcelona. 

 Les persones inscrites rebran un mail del servei de Promoció econòmica abans de l’inici de l’activitat que 
hauran de contestar confirmant la seva assistència.  

 La confirmació de la participació també es podrà fer per WhatsApp (683 511 245). 
       

Més informació i inscripcions 

Tel.   93 817 11 69           
Mail  promocioeconomica@vilafranca.cat         Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 

http://www.coaching-tecnologico.com/
mailto:promocioeconomica@vilafranca.cat
https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio

