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El curs està composat per cinc blocs o sessions organitzades de manera progressiva per entendre les 

dos plataformes de creació de contingut en directe: Twitch i YouTube Live.  

Cada sessió tindrà una activitat pràctica per a que les i els alumnes puguen posar a la pràctica el 

contingut après cada setmana.  

Els quatre primers blocs seran en línia des del discord propi i l’última sessió serà presencial per tal 

de posar en pràctica tot el après en el curs. 

MATERIAL DIGITAL APORTAT PER LA PROFESSORA: 

- Dossier amb el contingut del curs, enllaços d’interès i Tutorials bàsics. 

- Vídeos relacionats amb el contingut. 

- Plataforma per on impartir el curs. 

MATERIAL NECESSARI 

Per a la sessió pràctica presencial: 

- Sala amb accés a Internet, projector amb pantalla, ordinador, cadires i taules.  

MATERIAL QUE NECESSITARAN ELS ALUMNES 

- Ordinador amb accés a internet. 

- Cascos amb micro en la mesura del possible. 

- Material per poder prendre apunts.  

CURS 

- 5 sessions: 4 sessions de 2 hores cada una en línia i 1 sessió de 3 hores presencial. 

- Màxim alumnes: 10 

Dimecres 
20/10/2021 

Dimecres 
27/10/2021 

Dimecres 
03/11/2021 

Dimecres 
10/11/2021 

Dissabte 
13/11/2021 

De 16.00h a 
18.00h 

De 16.00h a 
18.00h 

De 16.00h a 
18.00h 

De 16.00h a 
18.00h 

De 10.00h a 
13.00h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Professora: Susana Pérez, Simmer Valenciana 

Benicarló, 1990. 

Susana, ha treballat en la regidoria de Joventut i participació ciutadana de Benicarló i actualment 

treballa al departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Formada en Administració i 

Finances. Ha sigut mestra de música en diferents escoles i directora coral entre altres. I ha rebut 

formació en oratòria, cant i comunicació. 

Creadora de la comunitat i CM de SimsAddictes i Territori Gamer. És redactora de la revista gamer 

3Dnassos i ha col·laborat amb Ludica TV. És membre de la gestió de la comunitat de Xboxers 

Catalans i ho ha estat de la comunitat catalana de World of Warcraft i en la de creadors de contingut 

en català: Creadors TV com a cap del grup de Comunicació. Ha participat en programes de ràdio 

sobre videojocs com Generació Digital, Plis Play Apunt i sobre Twitch en Pròxima Parada d’àpunt. Ha 

participat en tertúlies sobre videojocs dins de la programació del Indie Dev Day de Xtralife i el 

podcast 5 minuts més de Gaming CAT. Ha col·laborat amb la GVA Educació amb un projecte educatiu 

de Minecraft, col·laboracions sobre twitch amb GVA IVAJ i en estos moments amb Plataforma per la 

llengua i Acicom. Actualment al seu canal de Twitch realitza programes de debat i anàlisi de videojocs 

i gameplays, entrevistes i programes de cultura valenciana.



 

 

 

 

CONTINGUT: 

 
• Què són i com van sorgir. 

• Aplicacions i usos. Les 

plataformes de contingut 

audiovisual en directe. 

• Algoritmes i altres sobre les dos 

plataformes.  

• Activitat. 

 

EL MÓN DE 

TWITCH I 

YOUTUBE  
 



 

 

 

CONTINGUT: 

 
• Formats i exemples. 

• Elements d’un directe i 

contingut. Monetització. 

• Glossari de termes.  

• Activitat. 

 

DISSENYEM 

UN DIRECTE 



 

 

 

 

 

CONTINGUT: 

 
• Com es prepara un directe a YT 

i a Twitch. 

• Recursos per dissenyar el 

directe. 

• Programes i extensions per fer 

un directe. 

• Activitat. 

 

PROGRAMARIS 

I RECURSOS 



 

 

 

 

 

CONTINGUT: 

 
• Coses a tenir en compte per fer 

un bon directe. 

• Material i opcions. 

• Ens imaginem el nostre setup. 

• Promoció de directes: xarxes 

socials, Telegram i Discord. 

• Activitat. 

 

EL NOSTRE 

SETUP 



 

 

 

CONTINGUT: 

 
• Sessió pràctica amb tot el que 

hem vist i après al llarg de les 

quatre sessions. 

 

HOLA, SÓC 

STREAMER! 


