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Instruccions per mostrar les videoentrevistes de l’exposició “Connecta’t al voluntariat”
L’exposició “Connecta’t al voluntariat” està pensada com un tot global físic i visual per divulgar què
és el voluntariat i motivar la ciutadania a fer el pas per implicar-s’hi.

Està pensada per donar a conèixer la tasca dels voluntaris, per mitjà de suport físic com els plafons i
també per mitjà d’àudios que permetin escoltar, per la seva pròpia veu, les vivències testimonials
dels voluntaris. En principi es vol mostrar el contingut a través dels dos mitjans conjuntament, però
en cas de no disposar dels elements necessaris per mostrar la part audiovisual, es poden exhibir
només els plafons físics.

Aquest document pretén ser una guia d’ajuda perquè pugueu mostrar les videoentrevistes que
formen part de l’exposició en cas que disposeu del material necessari per fer-ho (televisor, projector
o portàtil).

A continuació us detallem les dues maneres diferents de procedir, segons si l’equipament on està
ubicada disposa de wifi o no:

- Si disposeu de wifi

Al portàtil que està connectat al televisor o projector, obriu el navegador web (Explorer, Mozilla,
Chrome) i copieu l’enllaç següent:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlOMXACtW5XVpOGLJaqaClrG33Doe1DNn
Un cop obert l’enllaç, feu clic al botó:
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Al clicar el botó, s’obre una pantalla nova on es comencen a visualitzar els 11 vídeos que formen part
de la mostra.
Per tal que es puguin veure de forma contínua durant tot l’horari de l’exposició, s’ha de fer clic a la
icona:

D’aquesta forma es repetirà la llista de reproducció de forma indefinida.
Per acabar de mostrar correctament les videoentrevistes i que es puguin visualitzar a pantalla
completa del televisor o projector, només heu de triar l’opció Pantalla completa fent clic a la icona:
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- Si NO disposeu de wifi
Heu de connectar la memòria USB o llapis de memòria al portàtil i seleccionar TOTS els arxius que
són a dintre d’aquest dispositiu. És important que els seleccioneu tots per veure els vídeos de forma
continuada.
Per seleccionar-los tots, heu de clicar amb el ratolí el primer, després prémer la tecla Shift de
l’ordinador, i per finalitzar heu de marcar l’últim arxiu amb el ratolí.

Un cop seleccionats tots els arxius, feu clic al botó dret del ratolí i trieu l’opció Reprodueix per tal
que el reproductor multimèdia instal·lat al PC (Windows Media Player
reproduir-los.

, VLC

...) comenci a

Perquè els vídeos es puguin veure de forma contínua durant tot l’horari de l’exposició, s’ha de fer
clic a la icona:

Si el reproductor no disposa d’aquesta icona, busqueu-ne d’equivalents, com per exemple:

Per acabar de mostrar correctament les videoentrevistes i que es puguin visualitzar a pantalla
completa del televisor o projector, només heu de triar l’opció Pantalla completa fent clic a aquestes
icones o icones similars:
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