RECUR

SO

S

¿Quin software de so fan servir personalment els i les membres del grup de treball
TIC de l’ICE Josep Pallach quan volen... ?
Descarregar un fitxer de so

S’instal·la en local com a
complement del navegador.
Descarrega i converteix.

DOWNLOAD HELPER
Extensió de Firefox (i
Chrome) que descarrega
recursos multimèdia.

Descarrega i converteix
recursos multimèdia en línea.

Descarrega i converteix
recursos multimèdia.

Captura imatges i vídeos
mentre s’estan reproduint.

Converteix vídeos de Youtube
a mp3.

Converteix vídeos de Youtube
a mp3.

Descarrega mp3 de Goear.

GROOVE SHREDDER
Complement per descarregar
mp3 de GrooveShark.

Allotja fitxers de so i en
permet el codi per incrustar.

Allotja fitxers de so i en
permet el codi per incrustar.

Allotja fitxers de so (i altres) i
en permet el codi per
incrustar.

Fa llistes de músiques a
reproduir mentre la pàgina
web està activa.

Reproductor automatitzat per
a programes de ràdio.

Comunitat d’àudio a la carta.
Fa codis acabats en mp3.

VLC
Reproductor que també
extreu l’àudio dels vídeos que
reprodueix.

Penjar so en un espai web

Permet allotjar material
multimèdia i crear un codi per
incrustar.

GOOGLE DRIVE
Permet penjar fitxers de vídeo
i compartir.

Trobar música lliure

Música lliure.

Cerca pels fitxers de Creative
Commons.

Música lliure (per a ús privat).

Recursos d’àudio
especialment per a mòbils.

Música lliure.

Buscar o realitzar efectes sonors

Banc de sons –i altres
recursos– en castellà.

Banc de sons, en anglès.

Servidor per compartir i
descarregar sons.

Capturar una música que sona en una pàgina web / fer determinats efectes de so
(treure la veu d’una cançó, convertir una pista mono en estèreo...)

Editor lliure
d’enregistrament i de so.
Penjar una presentació amb so

Eina de presentacions.
Permet editar el so.

Servidor on emmagatzemar
fitxers en formats habituals.

Servidor per compartir
publicacions.

Servidor on compartir
presentacions i publicacions.
Permet editar el so.

Servidor on publicar i
compartir.

Posar veu a un vídeo

Programa de vídeo, del que
els centres es van dotar amb
una versió antiga, però molt
versàtil amb el so.

Editor lliure
d’enregistrament i de so.

Creació fàcil de vídeo amb
tots els seus elements.

