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Cerca als fòrums

Visualitza les respostes escalonades
Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - dilluns, 5 novembre 2007, 17:46
En el nostre curs volem mostrar un vídeo de la videoteca digital d'Xtec que està en format Real Media.
Quina seria la millor opció per fer-ho? Una de les nostres prioritats és mantenir els nostres estudiants dins de l'entorn del curs a
Moodle amb la mínima dispersió.
Nota: No us estigueu de res i proveu la vostra solució i/o la dels companys al vostres espai de pràctiques...
Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Teia Baus Roset - dimarts, 6 novembre 2007, 23:13
Si el vídeo ocupa molt i no el podem carregar-lo al espai del Moodle. Una possibilitat podria ser que tingués un enllaç al
vídeo que hem de veure amb els alumnes al l´espai del Moodle. (exemple:
http://www.xtec.es/cgi/digital?F=F&REGISTRE=5933)
Després podríem passar el vídeo a través d´un canó de projecció a l´aula.
Si voleu veure les funcionalitat i possibilitats dels Kits multimèdia podeu consultar el següent enllaç :
El canó de projecció ens obre una finestra al món, ja que posa a l’abast dels mestres i alumnes tot un món de possibilitats:
Imatges, vídeos, sons, la xarxa d’Internet, etc.
http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/kitaula/html/kia/kia_sec.pps
Teia
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - diumenge, 11 novembre 2007, 21:53
Amb el vostre permís faré una mica d'advocada del diable...
La teva proposta la veig correcta si el que es vol es tenir a mà (des del Moodle) l'enllaç del video per visualitzar-lo
col.lectivament amb el canó projector, però no es massa útil si el que volem es que els estudiants segueixin treballant
amb el Moodle i no surtin de l'entorn (be perque es fa un treball individual o en petits grups...)
Si és això el que volem crec que hauriem de buscar altres propostes...oi?
A veure...
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Salvador Bové Bartra - dimecres, 7 novembre 2007, 23:33
Jo el que he fet es crear un recurs nou tipus pàgina web i fer un enllaç al video.
Quan el video s'està reproduïnt en relplayer s'ha de buscar la informació de l'adreça correcta del clip en el menu informació del
clip ,propietats del clip.
Aleshores s'ha de crear la pàgina web en una pagina nova i s'han de desactivar alguna elements de la finestra com ara barres
de menus, barra d'eines etc i s'ha d'ajustar les mides de la finestra a les mides del video que ens surt enllaçat a la web.
D'aquesta manera tenim l'entorn moodle visible i la finestra emergent en un cantó reproduint el video.
Si ho voleu veure aneu al meu espai de pràctiques i cliqueu video de la Xtec

Mostra missatge original | Contesta

1 de 6

13/11/2007 23:48

moodleD204: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec

http://agora.xtec.cat/odissea/mod/forum/discuss.php?d=10321

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Montserrat Sala Busquets - divendres, 9 novembre 2007, 01:19
M'agradaria entrar al curs del Salvador i veure com ha solucionat el tema, però no sóc alumna del seu curs i no tinc
clau per entrar-hi.
Com que ara la videoteca digital de la xtec està migrant cap al nou portal edu3.cat, TV i ràdio educatives, he posat un
enllaç directe a la pàgina on es mostra el vídeo que he cercat, que, en aquest cas és de TV3: El pit roig desagraït.
D'altra banda, també m'he descarregat al meu ordinador un fitxer rm d'un altre vídeo de la xtec i el volia penjar a
l'espai fitxers del meu espai Moodle, però passava de 10Mb. i he vist que no m'ho permetia (ja ho deia la Teia).
Aleshores, per no tornar a posar un enllaç, n'he posat un de menys capacitat inserint-hi el vídeo de dues formes,
una clavant-lo a la portada, que ha quedat amb el reproductor obert a la portada i l'altra com a recurs de pàgina web,
que quan cliques s'obre en una finastra nova.
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - diumenge, 11 novembre 2007, 22:34
Hola Montserrat,
Si segueixes les explicacions del Salvador, o les que jo he concretat en l'entrada següent, pots aconseguir això:
http://video.xtec.cat:8080/ramgen/edu3tv/video/tvc/una_ma/001_69275.rm

Espero que ho vegeu bé...
Avantatges:
he agafat l'enllaç extern;
aquest enllaç el podria utilitzar en el recurs de pàgina web o en l'etiqueta
no obriria una nova finestra (en el cas d'una intervenció al fòrum tampoc puc...

)

no he carregat innecessàriment l'espai del meu Moodle
no surto del meu entorn immediat...

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Montserrat Sala Busquets - dimarts, 13 novembre 2007, 08:56
Immaculada,
Ja ho he fet i va molt bé. Gràcies.
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - diumenge, 11 novembre 2007, 22:13
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Hola Salvador,
El que comentes de buscar l'URL correcta és fonamental quan volem incloure, com un recurs de Moodle o en una
activitat de Moodle, un vídeo RealPlayer de la Xtec (tan de la videoteca com del portal Edu3.cat).
Per que quedi clar us adjunto una imatge d'on obtenir la informació:
1r. cliquem el boto dret del ratolí... no sobre el vídeo sinó sobre la pàgina)
2n. seleccionem l'opció "Visualitza la informació de la pàgina"
3r. seleccionem la pestanya mitjans
4t. busquem l'adreça del fitxer "incrustat" que te una extensió .rm
5è. Copiem l'adreça i la utilitzem per muntar el recurs de Moodle (pàgina web o etiqueta o...)
Salvador, has provat de col·locar el vídeo en un recurs d'una pàgina web sense obrir una finestra nova? Prova-ho i ja
ens diràs el què...

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Salvador Bové Bartra - dilluns, 12 novembre 2007, 17:28
Hola Immaculada
Ja he provat de fer un nou recurs amb un video de xtec. He provat les teves instruccions sobre obrir les propietats
de la pàgina i trobrar el fitxer rm incrustat i va molt més bé que la opció que vaig proposar, sobretot pel fet de
trobar, com deies la URL exacta. Ara he editat el recurs en una pàgina web sense obrir una finestra nova crec que
la proposta de veure només el video no m'agrada gaire, prefereixo que s'obri una finestra nova i no perdre el total
de la pàgina Moodle del curs. En fi és una opinió.

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Pep Timoneda Mauri - divendres, 9 novembre 2007, 17:50
De moment he fet dues coses:
1.- He enllaçat un video de la biblioteca digital de XTEC amb el recurs "Enllaça fitxer o lloc web". Si es vol no perdre l'entorn
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moodle, es tracta tal com ha explicat algú en el fòrum de posar-ho en "finestra nova" i desactivar els paràmetres de
"finestra".
2.- He seleccionat un video de youtube i he fet més o menys els que diu la pràctica 4 (incrustar multimèdia). A la fitxa del
video hi ha un lloc on diu "insertar" o "embed" on hi ha el que se'n diu el "codi font" o "codi HTML". Aquest codi s'ha de
copiar (boto dret del ratolí). A continuació es crea un recurs "pàgina web" i en el cos de la pàgina s'enganxa el codi (boto
dret del ratolí), després de clicar sobre el símbol <> del menú. Es torna a clicar sobre <>. Jo ho he posat en finestra nova i
amb els paràmetres de finestra desactivats.
L'altra manera de posar un video és la que s'explica a la pràctica 3, que requereix penjar el video als "firxers" del curs. Una
vegada es té penjat als "fitxers" del curs es crea el recurs "pàgina web", activar la icona de fer un enllaç, i amb el cursor al
lloc de posar l'adreça (URL), es clica sobre "navega": quan trobem a "fitxers" l'adreça, clicar sobre el nom. Desar-ho tot i
provar si la cosa funciona. Te el problema del tamany màxim que es pot penjar. Jo això ho he fet amb un fitxer de so però no
ho he provat amb cap video encara.
No sé si ho explicat gaire bé, però.....

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - diumenge, 11 novembre 2007, 22:45
Hola Pep,
En el cas dels vídeos de la Xtec el problema està en COM enllaçar el vídeo.... quina URL o adreça utilitzem...
Aplicar "finestra nova" o "a la mateixa finestra" ... a mi -personalment m'agrada més a la mateixa finestra, ja que tenim
el menú de Moodle que ens permet navegar per Moodle sense sortir-nos-en... però tota manera això és una opció més
personal.
Pel que fa al video de YouTube o similars, que en ofereixen codi HTML per enganxar, crec que si els companys fan el
que dius no tindran cap mena de problema per sortir-se'n... oi?
Crec que una de les coses que hem de tenir en compte per no carregar el nostre Moodle es utilitzar al màxim els
enllaços externs en tot el que podem.
Salut i bona feina!

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Gemma Llorca - dimarts, 13 novembre 2007, 20:24
Hola Pep,
He fet el que has comentat d'enlleçar un vídeo del youtube, el problema que tinc és que quan em surt en pantalla
m'apareix mitja pantalla. He intentat de canviar les mides i llavors si que és un girigall. En canvi amb altres enllaços
que he fet, no tinc aquests problemes de tamany, què se m'escapa?
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Pep Timoneda Mauri - dimarts, 13 novembre 2007, 21:44
Gemma,
No sé quin és el problema però jo vaig seguir els passos de la pràctica 4. Et recordo els passos:
*selecciona el video
* a la dreta hi ha la fitxa i un lloc on diu "insertar" o "embed". Selecciona el contingut amb el botó dret i fes copia,
o seleccionant primer i fes Ctrl-C.
*al curs, crea un recurs tipus etiqueta
*activa la casella <>
*posa el cursor on vlguis posar el vídeo i amb el boto dret fes "enganxa" o Ctrl-V.
* torna a prémer <> i desa
A veure si hi ha sort
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Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Juan Manuel Justicia Prunera - divendres, 9 novembre 2007, 20:14
Vas al vídeo que vols veure i fent servir el botó dret del ratolí copies la ruta d'enllaç. Ara ja pots enllaçar-ho a Moodle
mitjançant l'opció Enllaça un fitxer o lloc web. On posa tria o penja un fitxer enganxes l'enllaç i ja el pots veure.
Jo al principi no he pogut visualitzar el vídeo per què no tenia els plugins a l'ordinador, un cop els he descarregat, tot ha
funcionat bé.
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - diumenge, 11 novembre 2007, 22:49
Hola Juan Manuel,
Quan dius: " Vas al vídeo que vols veure i fent servir el botó dret del ratolí copies la ruta d'enllaç"
Com i d'on la copies?... Podries detallar-ho una mica més a veure si és més senzill del que hem comentat abans?
................
Acabo de mirar el teu curs de pràctiques i veig que has agafat la ruta del'enllaç que ens ofereix el navegador. En aquest
cas el que es enllaçar la pàgina on es troba incrustat el vídeo, no l'enllaç del vídeo per incrustar-lo al teu Moodle.
Amb els aclariments que he fet als teus companys em sembla que ho podràs millorar, oi?
Sinó fes les consultes que calguin...
Bona feina!
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Juan Manuel Justicia Prunera - dimarts, 13 novembre 2007, 20:50
Hola!
La veritat es que enllaçar el vídeo no se com es fa.
Jo , intentaré explicar millor el que he fet. He anat al espai de vídeo Xtec i he escollit un vídeo: La química a
l'actualitat. Un cop vas a l'enllaç on es troba el vídeo pots clicar una petita càmera de vídeo que surt i pots
visualitzar el vídeo o bé pots mitjançant el botó dret del ratolí, copiar aquest enllaç. Un cop el tens, a l'opció:
enllaçar una adreça web, enganxes l'enllaç a moodle.
Un alumne que vulgui veure el vídeo quan cliqui l'enllaç anirà just a la pàgina on es troba el vídeo i haurà de clicar
la petita càmera que surt per poder visualitzar-lo.
No se si queda clar com es fa. La veritat es que mai havia fet res d'això i fins hi tot tinc problemes per entendre
ben bé que estic fent.

Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Immaculada Vilatersana Lluch - dimarts, 13 novembre 2007, 21:40
Hola Juan Manuel,
El Salvador Bové i jo mateixa hem fet unes explicacions de com "incrustar" un video en format realplayer
(.rm) al nostre curs de moodle. D'aquesta manera els estudiants tenen el video com si fos un element integrat
en el mateix curs, no han de "marxar" del moodle ...
Si ho proves ja ens diràs què et sembla...
Immaculada
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Pep Timoneda Mauri - dimarts, 13 novembre 2007, 19:05
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Han anat sortint coses prou interessants i il·lustratives en aquest fòrum que m’han resultat útils.
Com que no puc aportar-hi res de nou, escric algunes conclusions que n’he tret:
Cal evitar penjar fitxers grans als arxius del curs, la qual cosa invalida molts vídeos per no dir tots. Tot i així, el
resultat que s’obté posant un vídeo a partir de tenir-lo penjat als arxius m’agrada perquè és el que queda més integrat
a la pàgina.
Insertar el codi HTML és una bona opció amb bons resultats tot i que en alguns vídeos em costa de trobar.
Si es fa un enllaç extern és molt important posar-hi la URL del video i no de la pàgina. Això és especialment indicat
pels vídeos de l'Edu3.cat (extensió rm)
Fer servir l’opció “mateixa finestra” i amb restriccions, és molt adequat quan no volem que els alumnes manipulin la
finestra.
Mostra missatge original | Contesta

Re: Cas d'estudi 1: vídeo d'Xtec
per Teia Baus Roset - dimarts, 13 novembre 2007, 22:39
Pep,
Moltes gràcies per aquesta "magnífica" síntesi del que s´ha anat aportant en el debat referent el cas d´estudi 1: Vídeo
d´Xtec.
S´agraeix tenir un petit resum de les aportacions de tothom, particulment m´ajuda a centrar el tema.
Teia

Mostra missatge original | Contesta

Heu entrat com Òscar Zamora Rueda (Sortida)
moodleD204
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