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Yo
outub
be
‐ Els
E karao
okes del Polòniia
A la web del matteix program
ma o al Youtu
ube, podem trobar
t
les paaròdies
hum
morístiques, subtitulades
s
al català, d’u
un bon grapaat de clàssicss
cataalans, sobretot de Lluís Lllach.

El vostre pis éss tan petit ‐ sobre l’habittatge,
parò
òdia de País petit
p
.
Aqueesta cançó, la vam treballar durant la Un
nitat 4 del Veu
us 1.
http://www.youtu
ube.com/watch?v=_2OBXA
AHGu‐M

No plou al nord, no plou al
a sud ‐ sobbre la sequeraa, paròdia de Venim del noord, venim del sud
http://www.youtu
ube.com/watch?v=5yWCd1
1qr8dE La vam
m treballar du
urant la Unitatt 1 del Veus 2.
2

Recomanació :
GRA
AVAR UNA CÒPIA DE SEGURETAT
S
T DELS VÍDEEOS DEL YOU
UTUBE AMB REAL PLA
AYER
Per a fer front al perill
p
real de caaducitat dels vídeos
v
al Youtu
ube (poden dessaparèixer d’un
n dia per l’altrre), us
recom
mano descarreegar‐vos l’última versió del Re
eal Player (versió gratuïta) qu
ue us permet ggravar‐los en aquest
a
format directamentt al vostre disc dur, així, si maai desapareixen
n a la xarxa, vossaltres en podrreu continuar traient
profit. El Real Player el trobareu a : http://www.rrealplayer.com
Un cop us l’hàgiu descarregat
d
i in
nstal·lat, gravar un vídeo del Youtube és molt
m senzill. Durant la reproducció,
veureeu que, en passar el cursor per la part su
uperior dreta del
d vídeo, es desplegarà
d
auto
omàticament l’’opció
“Dow
wnload this video”. Auttomàticament tots els vídeos qued
den guardatss a la carpeta:
elsmeusdocuments//elsmeusvideoss/realplayer_do
ownloads

‐ Música
M
d
d’autors
s valenccians, su
ubtitulada
Porttal Youtube de música del
d País valeencià, bona selecció i molt
m pràcticaa ja que les
pecees s’acompanyen amb su
ubtítols. ‐ htttp://www.yo
outube.com//user/musicaaenvalencia

‐ Franca Masu,
M
Caarreronet, subttituladaa
Des del canal Yo
outube del Caasal català del Quebec, tenim accés al
a clip musicaal subtitulat
de laa cantant alggueresa Fran
nca Masu : http://www.y
h
youtube.com
m/watch?v=vvHE53tcssqU
U
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