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Podcasts: guia per a principiants 

Pas 1: Determineu el 

contingut i l’enfocament 

Pas 2: Obteniu l’equip que 

necessiteu 

Pas 3: Elaboreu un guió o 

un esquema 

Pas 4: Enregistreu el contingut 

Haureu de dedicar temps a pensar què voleu dir o quin contingut voleu tractar en el 

podcast. És convenient que cada podcast desenvolupi un tema concret per tal que no 

resulti excessiu ni avorrit per als alumnes. 

• Auriculars, preferiblement amb micròfon incorporat. 

• Ordinador o mòbil per enregistrar els podcasts. 

• Un lloc tranquil per enregistrar-los. 

• Anchor: gratuït (sense límits) i fàcil de distribuir a altres plataformes (iTunes, 

Google Play, etc.). Permet enregistrar a través del lloc web i importar d’altres 

llocs. 

• Altres opcions gratuïtes: Castos i Buzzsprout. 

 
No cal que escriviu tot el que penseu dir, però sí que heu de tenir un esquema dels temes 

que voleu tractar en el podcast. 

• Baixa tecnologia: enregistreu directament des del micròfon de l’ordinador o del 

mòbil amb les aplicacions Voice Memos o Anchor per a iPhone i Android. 

• Lloc: un lloc tranquil i sense eco. L’armari de la roba és un lloc ideal. 

• Alta tecnologia: micròfon USB, estudi de gravació i filtre antipop pel micròfon (en 

podeu trobar a Amazon per uns 10€). 

• Extres: efectes de so i música (YouTube Creators Music i Free Music Archive). 

Assegureu-vos que els fitxers es desin o s’exportin en format MP3. Així us resultarà més 

fàcil pujar-los i compartir-los en un ampli ventall de llocs. Si no esteu segurs de com fer-

ho, feu clic aquí. 

Ara que ja heu enregistrat el podcast, és hora de compartir-lo. Podeu publicar-lo 

directament a Blackboard (o en una altra plataforma d’intercanvi de fitxers que utilitzeu) 

o enviar-lo per correu electrònic als alumnes. 

Pas 6: Utilitzeu el format MP3 

• Tingueu en compte que el que mengeu i beveu afectarà la vostra veu. Els refrescos 

i els lactis no són recomanables. 

• Els efectes de so es poden utilitzar per a emfatitzar els punts clau o simplement 

com a entreteniment. 

• Els efectes de so poden afegir profunditat i sentiment al podcast, però assegureu-

vos que no distreuen del contingut. 

• La música pot donar emoció al podcast, però assegureu-vos de comprovar els 

drets d’autor de la música i utilitzar música sense drets d’autor. 

Pas 7: Pugeu el fitxer 

Pas 5: Components d’àudio 

https://anchor.fm/
https://www.wikihow.com/Turn-a-Voice-Memo-Into-an-MP3#:~:text=You'll%20find%20this%20in,should%20be%20active%20by%20default.&text=Click%20the%20menu%20next%20to%20%22Import%20Using%22%20and%20click%20MP3,(usually%20MP4)%20to%20MP3.&text=Click%20OK.,-The%20window%20will

