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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “Crea vídeos curts per 
impactar a les xarxes”, de quatre hores de durada. El curs s’impartirà de manera presencial, al 
carrer València, 279, 1r (08009) de Barcelona. 
 
Dades del curs:  
 

• Durada: 4 hores 
• Periodicitat: 1 sessió de 4 hores 
• Dates: Dilluns 4 de juliol de 2022 
• Horari: de 9.30h a 11.30h   

Inscriu-te 
 

Objectius:  
 
A la petita pantalla del mòbil tot passa molt ràpidament. Si volem destacar a les xarxes, cal que fem 
vídeos i que aquests vídeos siguin curts i dinàmics.  Hi ha tot un llenguatge que està triomfant a les 
principals xarxes socials, com Reels, Tiktok i Shorts de Youtube. En aquesta formació aprendràs 
com són els vídeos que més es viralitzen, quines característiques tenen en comú, descobrirem 
quines són les transicions més utilitzades a les xarxes. Ho veurem per passar a la pràctica i crear els 
nostres propis vídeos a l’estil dels que són tendència a les xarxes.  
 
NOTA: Aquest curs està adreçat tant a usuaris del sistema operatiu Android com iOS (Apple). 
 
Programa:  
 

• Vídeos pel mòbil. Format i durada 
• Tendències actuals  
• Característiques dels vídeos virals 
• Transicions dinàmiques 
• Transicions amb temporitzador 
• L’Àudio i la música, l’ànima dels vídeos. 
• Editem des de les xarxes 
• Editem amb apps externes 

 
Preus:  
 

• Import associat: 64€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 79€ (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 
Docent:  
 
Mònica Urrútia Azcón, experta en comunicació en xarxes socials i continguts multimèdia. 
Dinamitzadora de comunitats i creació d'estratègies digitals. Formació en xarxes socials des de 
2010. Dona classes magistrals en universitats. Imparteix formacions online i presencials orientades 
a descobrir el potencial de les xarxes socials com a eina de transformació, innovació i cooperació. 
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