
PUJAR A INTERNET UNA PRESENTACIÓ DE POWER POINT AMB  SO 

Hi ha 2 MANERES. 

1. Si el Power Point porta incorporat una seqüència  de so per a cada 
diapositiva . CONVERTIR LA PRESENTACIÓ EN VÍDEO. 
 
• Abans de passar-ho a vídeo s’ha de guardar la Presentació Power Point 
.PPT a presentació .PPS de la següent manera: 
- Fitxer 
- Anomena i desa 
- Desa en format: Presentació del PowerPoint (*.pps) 

 
• Per convertir la presentació en vídeo es pot 
utilitzar el programa   

POWER POINT VÍDEO 
CONVERTER. 
 

 

 

(Es pot descarregar el programa de   http://e-m-free-

powerpoint-video-converter.softonic.com/descargar) 
(hi ha un tutorial a 
http://www.slideshare.net/betssyae/presentacion-manual-de-em-powerpoint-video-converter) 
• Un cop convertit  pujar-lo a Internet a l’espai de www.youtube.es   Es 
necessita estar registrat a Youtube amb una adreça de correu que pot ser la 
de gmail.  
• Un cop pujat a Youtube copiar l’embet o codi d’inserció   (es copia 
clicant el botó de la dreta del ratolí damunt la barra del vídeo i triant copiar 
codi d’inserció) 

      
  i inserir-lo en un article del bloc on es vulgui veure. 
 
Exemple d’embet o codi d’inserció. 

<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tRc-
j7u9QcU?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" 
value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/tRc-j7u9QcU?version=3" type="application/x-shockwave-flash" 
allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object> 



2. Si el Power Point porta incorporat una única ban da de so per la 
durada de tota la presentació. ES POT PUJAR DIRECTA MENT A 
L’ESPAI SLIDESHARE 

http://www.slideshare.net/ 

(Hi ha un tutorial a http://www.youtube.com/watch?v=JEGFxMFJp6Y) 

• Abans de passar-ho a vídeo s’ha de guardar la presentació .PPT  a 
presentació.PPS 

 
• També es necessita estar registrat a Slideshare amb una adreça de 
correu que pot ser la de Gmail.  
• Entrar a Slideshare. 
• Clicar Upload per pujar la presentació 

 

• Clicar Upload publicly 

• Pujar la Presentació.pps   

• Un cop pujada la presentació es pot redistribuir la música com es vulgui. 
Per fer això cal accedir a My Uploads que es dins del desplegable del nom 



d’usuari 

• Editar la presentació que haguem pujat 

•  

• Clicar Edit slidescast  i pujar la música. 

 

• Redistribuir la música com es vulgui. 

• Clicar la pel·lícula i copiar l’embed 

 

• Incrustar l’embed a l’article del bloc des d’on es vulgui veure. 
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