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Ferramentas de audio 

Se traballamos habitualmente con ficheiros de audio, probablemente nos 
xurdan diferentes necesidades dependendo do que queiramos facer: 
gravar audio, reproducir sons, editar CD de música, etc.  

Para todas estas necesidades, temos moitas ferramentas de Software 
Libre que nos achegan solucións óptimas. Ao longo dos próximos 
apartados, revisaremos tres delas. Polas súas potencialidades, imos 
centrarnos, especialmente, na primeira:  

 Audacity: este programa permite gravar, editar, retocar sons... non 
debemos confundir a reprodución coa edición, xa que esta permite 
modificar o propio audio e non simplemente escoitalo.  

 VLC: con esta ferramenta, podemos reproducir o noso audio. 

 K3B: é unha aplicación gráfica de gravación de CD/DVD. A través 
dunha sinxela interface gráfica, K3B permite, entre outras cousas, 
crear e copiar CD/DVD de audio. 

 

Que é Audacity? 

   

Audacity é un programa libre que permite 
gravar, editar, mesturar, retocar sons... de 
xeito moi sinxelo.  

Á hora de traballar con ficheiros de audio, 
nalgún momento precisaremos eliminar ruídos 
de fondo en gravacións, amplificar sons, 
mesturar dous ou máis ficheiros de audio, 
aplicarlles diversos efectos, converter 
gravacións analóxicas a gravacións dixitais, 
cortar e pegar...  

A través dunha variada gama de funcionalidades sinxelas de utilizar, 
Audacity permitirache levar a cabo estas accións e moitas outras máis 
que irás descubrindo ao longo desta introdución ao programa.  



Por que Audacity? 

Por que traballamos con Audacity?  

Existen varias razóns que non deixan lugar á dúbida:  

 É multiplataforma, é dicir, poderemos empregalo con diversos 
sistemas operativos pois existen versións para Windows, 
GNU/Linux ou Mac OS X. 

 É moi sinxelo de utilizar. Por outra parte, malia esta facilidade, 
permite obter uns óptimos resultados na gravación e edición de 
audio.  

 Permite editar ficheiros na maior parte dos formatos actuais (MP3, 
Ogg Vorbis, WAV, AIFF...). 

 Pode obterse de balde de xeito completamente legal.   

 

Para que serve Audacity? 

Audacity é un programa potente a través do cal podemos levar a cabo un 
amplo abano de accións:  

 Gravar locucións (usando un micrófono). 

 Dixitalizar gravacións de cintas de casete, discos de vinilo...  

 Importar e exportar ficheiros WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis, MP3... 

 Editar sons permitindo realizar as tarefas básicas de cortar, pegar e 
empalmar sons. 

 Mesturar pistas con diferentes frecuencias de mostraxe ou formatos. 

 Aplicar diferentes efectos que permiten alterar o son, eliminar ruídos 
de fondo, modificar a velocidade e o ton, etc. 

  



 

Onde descargamos Audacity? 

Como xa comentamos, Audacity é multiplataforma, de xeito que podemos 
instalalo e utilizalo sen dificultades en Windows, Linux ou Mac OS X.  

Para descargar e instalar o Audacity temos que visitar a páxina 
http://audacity.sourceforge.net/. Alí atoparemos os paquetes preparados 
para cada sistema operativo.  

 

   

Se estamos a usar unha distribución de GNU/Linux, é moi posible que 
teñamos a posibilidade de instalalo directamente desde os seus propios 
repositorios. Por exemplo, en Ubuntu podemos atopar Audacity buscando 
por ese nome no Centro de Software ou dentro da categoría Son e vídeo.  

  

http://audacity.sourceforge.net/download/


 

Formatos de audio 

Audacity é capaz de traballar con formatos actuais de compresión de 
audio. Pode importar e exportar arquivos WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis ou 
MP3 entre outros (para este último será necesario ter o programa Lame 
ou algún outro codificador de MP31).  

O formato propio de Audacity que vai gardar os efectos, os fragmentos e 
as pistas ten a extensión .aup, incompatible con outros programas. Non 
obstante, imos ter a posibilidade de exportar nos formatos máis habituais.  

En xeral, podemos distinguir dous grandes grupos de formatos: os que 
permiten reducir o tamaño do ficheiro a cambio de perder certa 
información do audio e aqueles que conservan toda a calidade do audio e, 
por tanto, ocupan máis espazo. Normalmente, a perda de datos ten 
relación directa coa eliminación de frecuencias de audio que non son 
audibles para as persoas.  

No primeiro grupo están os ficheiros con extensión: 

.mp3: ofrecen certa calidade e non ocupan un espazo excesivo. Son moi 
utilizados pero dependen de patentes privadas.  

.ogg: teñen boa calidade e poden ocupar pouco espazo. Este é un 
formato libre de patentes.  

.acc: permiten unha maior compresión a cambio dunha perda de datos 
imperceptibles para o oído humano. Apple popularizou o seu uso nos 
ficheiros .m4a.  

Algúns formatos de audio sen perda son:  

.wav: teñen boa calidade pero ocupan moito espazo no disco duro; é moi 
frecuente en sistemas operativos Windows. Almacena toda a información 
do audio sen ningún tipo de compresión.  

.flac: é un formato de audio que non sofre perda ningunha de calidade.  

 

  



O contorno de traballo 

Agora imos comezar a traballar con Audacity. Ao abrilo, directamente 
veremos a seguinte interface:  

 

Imos explicar as súas funcionalidades:  

 A Barra de título amosa o nome do programa e o nome do proxecto en que 
estamos. 

 A Barra de menús ofrécenos todos os comandos do programa.  

 Os Botóns de control permiten reproducir as pistas ou gravar novas pistas. 

 A Barra de ferramentas contén os botóns para funcións básicas: Selección, 
Envolvente, Debuxar, Zoom, Trasladar e modo Multiferramenta. 

 A Barra de niveis de intensidade mostra graficamente o nivel da pista que 
se está reproducindo ou gravando.  

 A Barra de mestura permite establecer o nivel de volume (intensidade) de 
saída (normalmente, os altavoces) e de entrada (o porto de entrada pode 
elixirse no cadro de lista despregable que hai á dereita).  

 A Barra de edición contén botóns para as operacións de edición máis 
habituais.  

 A Liña de tempo é a nosa referencia para coñecer a posición ou a duración 
do son que conteñen as pistas. 

 A Barra de estado ofrece información sobre as accións actuais.  
  



 

Configuración básica 

Antes de comezar a traballar, convén definir as nosas preferencias no 
Audacity. Para iso, imos a Edición > Preferencias. Aparecerá un cadro de 
diálogo con varias seccións.  

Algunhas das máis importantes son as que atinxen á calidade e aos 
dispositivos. Se non temos ningunha dificultade na reprodución ou na 
gravación, non será necesario modificar a sección Dispositivos.  

Na sección Calidade é conveniente revisar dous valores:   

 A frecuencia de mostraxe (Default Sample Rate): vai definir a 
amplitude da onda da nosa peza de son, canto máis alta, mellor 
calidade, xa que recollerá máis sons (por defecto aparece 44100 
Hz, pois é unha boa medida para traballar con certa calidade). Esta 
é a frecuencia que empregan os CD de audio. 

 O Bit Rate (Default Sample Format ou Taxa de bit) determina a 
calidade da resolución da mostra, canto maior sexa esta, maior será 
a calidade pero tamén o tamaño do ficheiro. De forma 
predeterminada vén marcado 32-bit float.  

   

 
  



 

Abrir un proxecto 

Despois de determinar a calidade coa que traballaremos a través das 
preferencias, imos abrir un proxecto. Temos varias formas de importar 
ficheiros de son no Audacity, por exemplo podemos ir a Arquivo > 
Importar > Audio.  

   

 
 

Tamén existe a opción Abrir mais existe unha diferenza importante entre 
as dúas opcións. No caso de que xa teñamos un ficheiro aberto, Abrir 
creará un documento novo coa peza que abramos; no entanto, Importar 
vai crear unha nova pista con ese audio no noso ficheiro.  

  



 

As pistas 

As pistas (tracks) permiten visualizar as ondas de son. Son ventás 
independentes que poden eliminarse, mesturarse, silenciarse...  

Cada ficheiro de audio que abramos pode conter unha pista (se o son é 
mono), dúas pistas (se o son é estereo) ou varias pistas (unha para cada 
instrumento, por exemplo). Os reprodutores de vídeo para o fogar (home 
cinema) utilizan habitualmente seis pistas para representar distintas 
frecuencias de audio, é o coñecido 5.1.  

Neste caso, temos dúas pistas posto que o son que importamos dos 
nosos cartafoles é estéreo:  

 

Con independencia do número de pistas coas que 
traballemos, o resultado final expórtarse como un único 
ficheiro de audio cando rematamos o traballo de 
edición.  

As pistas conteñen unha etiqueta á esquerda, a regra 
vertical na parte superior e a visualización do son.  

Na etiqueta do lado esquerdo, podemos ver as 
características do audio (frecuencia e bit rate) así como 
os controis para o volume e o balance da pista. O 
balance establece o desprazamento do audio entre a 
esquerda e a dereita.   

Aquí tamén podemos silenciar a pista no botón Silencio ou apagar as 
outras premendo no botón Só, para illala do resto.  

Se queremos engadir unha pista nova, debemos escoller no menú 
Tracks > Add new > Audio Track.  

  



 

Reproducir sons 

Unha vez que importamos o noso ficheiro de son, xa temos as pistas na 
interface do Audacity:  

 

 

Se queremos escoitalo, podemos reproducir o son indo aos botóns de 
control:  

 

Para escoitar o son, prememos en Reproducir  

O botón Gravar permite realizar gravacións.  

O botón Parar remata a gravación ou a reprodución.  

O botón Pausa detén a gravación ou a reprodución. Prememos aquí 

cando só queremos detela momentáneamente. 

  



Gravar unha locución 

Audacity permite utilizar sons de diferentes fontes gravando o audio cun 
micrófono, dixitalizando gravacións analóxicas (por exemplo, de casetes 
ou discos) ou a través doutros ficheiros de audio que teñamos.  

Imos comezar a traballar cunha práctica moi sinxela pero que nos 
permitirá coñecer as principais funcionalidades de Audacity.  

Na nosa práctica, pretendemos gravar unha locución por riba dun 
fondo musical.  

1. En primeiro lugar, abrimos no Audacity o ficheiro de audio que 
desexamos empregar como fondo musical.  

2. Agora imos gravar a nosa voz recitando un texto. Para gravar 
debemos comprobar que o micro está ben instalado e que funciona 
correctamente.  

Ao comezar a gravar créase unha pista nova automaticamente, que pode 
ser dunha canle se gravamos en mono, ou de dúas se gravamos en 
estéreo, como xa dixemos. A gravación comezará onde teñamos situado 
o cursor, como se pode ver na seguinte captura:  

  Se aínda non temos a música de fondo e non hai ningunha pista aberta, 
ao comezar a gravar abrirase automaticamente unha pista.  

3. Os niveis de intensidade da saída do son sinalan a intensidade da 
música de fondo que escollemos; a intensidade da entrada do micro 
marca a intensidade da voz que estamos gravando. Debemos procurar 
que exista certo equilibrio entre estes niveis para que non se sature o son 
e evitar que os niveis cheguen ao máximo.  VER VÍDEO 



 Seleccionar 

Agora temos unha pista de audio co ficheiro de música seleccionado 
como fondo e outra pista coa nosa voz gravada. Imos seguir explorando 
as posibilidades de mellorar a composición.  

Para poder aplicar a maioría das operacións de edición, necesitaremos 
seleccionar previamente o fragmento sobre o que queremos actuar.   

 

Para facer unha selección, debemos confimar que está activada a 

ferramenta Selección na barra de control. Posteriormente, facemos 
clic no lugar onde desexamos iniciar a selección e arrastramos 
horizontalmente ata concluír a selección. Ao seleccionar, vemos que a 
parte marcada queda en cor máis escura:  
 

 

Podemos modificar a nosa selección para aumentala ou diminuíla 
aproximando o rato ao bordo da zona marcada. Veremos que o cursor se 
transforma nunha frecha horizontal.  

Para facer unha selección óptima, a ferramenta Zoom seranos moi 
útil porque nos permite ver mellor a pista de audio e, por tanto, localizar 
exactamente o lugar onde situar o cursor para seleccionar.  

  



Cortar e pegar 

Imos retomar a nosa práctica eliminando un fragmento que non nos 
interesa. Desde que comezamos a gravar até que se escoita a nosa voz, 
transcorre demasiado tempo así que unha boa opción é cortar este 
fragmento. Para iso, levaremos a cabo os seguintes pasos:  

1. Comezaremos por ir á barra de ferramentas e alí prememos no botón 
Seleccionar, que nos permite escoller partes concretas das pistas de 
audio.  

2. Seleccionamos desde o inicio ata o comezo da locución (o espazo de 
onda sen a nosa voz).   

3. Para eliminar o fragmento seleccionado, escollemos a opción Cortar do 
menú Editar.  

 

De igual xeito, tamén podemos copiar un determinado fragmento de son 
varias veces e pegalo noutra parte da pista ou nunha pista nova.  

Antes de facer calquera destas accións, debemos asegurarnos de que 
está desactivada a opción Ligar pistas. Se non desactivamos esta opción, 
a operación aplicarase a todas as pistas.  

Podemos activalo ou desactivalo no botón Link Tracks (Ligar pistas), 
tamén podemos ir ao menú Tracks > Link tracks.  
 

 

Habilitando ou inhabilitando esta función, conseguiremos aplicar as 
operacións soamente a unha ou ben a todas as pistas, segundo nos 
interese.  



Aplicar Envolvente 

Neste momento, a voz e a música teñen o mesmo volume, así que a 
locución apenas se escoita como podedes comprobar no vídeo.  

Melloraremos considerablemente o resultado se baixamos o volume da 
música mentres soa a voz. Ímolo facer dun xeito directo e sinxelo coa 
ferramenta Envolvente.  

1. Prememos na ferramenta Envolvente e comprobamos que o punteiro 
cambia de forma.  

2. Facemos clic no punto exacto da pista de audio onde desexamos 
aumentar ou diminuír o volume; observamos que a pista cambia de cor e 
aparecen neste sitio oito puntos.  

3. Facendo clic nun dos puntos e arrastrando cara arriba aumentaremos o 
volume da pista. Pola contra, se arrastramos cara abaixo estaremos 
baixando o volume.  

 
 

VER VÍDEO 

  



Eliminar ruído 

Ao noso ficheiro de son podemos aplicarlle múltiples efectos. Estas 
posibilidades atopámolas en menú Efectos. 

Un dos máis útiles é Eliminación de ruído. Este efecto serve para 
eliminar os ruídos que se filtraron no momento da gravación; poden ser 
ruídos de ambiente, producidos polo micrófono ou mesmo polo ordenador.  

Se, ao escoitar a nosa pista de voz, comprobamos que hai ruído de fondo 
podemos eliminalo seguindo estes pasos: 

1. Seleccionamos unha zona de silencio da pista de audio onde poida 
apreciarse o ruído de fondo, antes de que comece a locución.  

2. Prememos en Efectos > Eliminación do ruído. Deseguido, ábrese unha 
ventá onde aparecen dous pasos. O paso 1 advírtenos de que 
precisamos obter un perfil de ruído para poder eliminalo. Prememos e o 
programa pechará automaticamente esta ventá, o cal nos permitirá pasar 
ao paso 2. 

   

 
 

3. Deseguido, imos seleccionar o fragmento de onde queremos eliminar o 
ruído (neste caso toda a locución).  

Imos a Efecto > Eliminación de ruído, outra vez. Alí podemos escoitar o 
resultado premendo en Previsualización. Convén que probemos a 
modificar os niveis escoitando como cambia o son ata comprobar que o 
ruído desaparece.  

4. Cando cheguemos a un punto óptimo, prememos en Aceptar.  VER VIDEO 



Fade in / Fade out 

Este efecto é especialmente útil cando o noso ficheiro de son comeza ou 
remata dun xeito demasiado brusco ou repentino. Pode pasarnos cando o 
ficheiro de audio está cortado ou incompleto.   

Para disimular este comezo ou final repentino, podemos aplicarlle un 
efecto que incrementa ou esvaece o son progresivamente. Así, a pista 
irá incrementando (Fade in) ou esvaecendo (Fade out).  

Os pasos para aplicar o efecto son os seguintes:  

1. Seleccionamos o fragmento sobre o que aplicaremos o efecto.  

2. Se queremos esvaecer o comezo, seleccionamos a opción do menú 
Efecto > Fade In (Aparecer); se optamos por esvaecer o final, 
seleccionamos Fade Out (Esvaecer).  

Así se modificaría unha pista despois de aplicar o efecto Fade In:  

 

 
 

 

E así veríamos os cambios tras aplicar o Fade Out:  

 

  



 

Cambiar o tempo 

Outro efecto interesante pode ser Cambiar o tempo, xa que nos permite 
acelerar ou ralentizar o tempo dunha onda de son sen alterar o ton.  

Se se aumenta o tempo, a gravación reproducirase máis lentamente; se 
se diminúe o tempo, a gravación farase máis rápida.  

O tempo pódese cambiar a través das seguintes opcións: Cambio 
porcentual, Compases por minuto (Beats per minute), Duración (Length). 

 

Despois de introducir as modificacións, poderemos escoitar como queda o 
noso audio, premendo en Preview.  

  



 

Cambiar o ton 

A opción Cambiar o ton converte a nosa onda en tons máis agudos ou 
máis graves, modificando o timbre da nosa voz.  

Ao executar o comando Cambiar ton, aparecerá este cadro de diálogo, 
onde podes especificar o cambio de ton en notas musicais, en Semitons, 
en Frecuencias ou en Cambio porcentual:  

   

 
 
 
 
 
Tanto o ton como o tempo poden sernos de utilidade para crear audios de personaxes fantástico, 

animais... que teñan un timbre de voz característico. Por exemplo, para representar a voz dun 

xigante usaremos un tempo lento e un ton grave ao contrario do que faremos para imitar un trasno. 

  



 

Amplificar 

Outros dos efectos que podemos aplicar con rendemento é a 
amplificación. A amplificación da onda non é máis que o aumento ou a 
diminución do volume da onda.  

Talvez unha parte da nosa gravación quedara cun volume menor que o 
resto ou que desexemos amplificar todo o fragmento, para que se escoite 
mellor.  

Para amplificar o volume da gravación teremos que seguir estes pasos:  

1. Seleccionamos o fragmento.  

2. Seleccionamos a opción do menú Efecto > Amplificar. Podemos usar 
os valores que se ofrecen de forma predeterminada.  

3. Podemos premer en Previsualizar para comprobar se a palabra ten o 
volume desexado. Se aínda non nos convence, podemos arrastrar o 
potenciómetro cara á dereita e á esquerda para subir ou baixar o volume, 
sen distorsionalo.  

Cando consigamos o efecto desexado, prememos en Aceptar.  

 

Outros efectos 

Existen outros efectos que poden ter interese para nós, tales como:  

Normalizar: este efecto acostuma a aplicarse ao final da gravación, 
cando xa imos rematar a nosa peza. Ao normalizar, conseguimos que 
todas as pistas teñan un volume similar.  

Eco: este efecto crea copias do son seleccionado e aplícalle un factor de 
atenuación, de xeito que o resultado é similar a un eco.  

Repetir: repite o son seleccionado o número de veces que indiquemos.  

Neste vídeo, explicamos algúns dos efectos de uso máis habitual que 
vimos de describir:  VER VÍDEO 

  



 

Exportar o noso audio 

Cando finalicemos todo o proceso de edición, xeraremos o ficheiro de son 
final, onde se combinarán todas as pistas. Para isto, debemos levar a 
cabo a exportación.  

1. Para exportar, iremos ao menú Arquivo > Exportar.  

2. Sairanos un cadro de diálogo onde poderemos especificar que formato 
eliximos para o noso arquivo: .mp3, .ogg, .acc...  

A opción Exportar múltiple permite exportar cada pista nun ficheiro de 
son independente. 

 

Outras aplicacións 

Como xa dixemos, existen outras aplicacións que nos poden ser útiles 
para traballar con son:  

VLC: con esta ferramenta, podemos reproducir e executar outras accións 
tanto con audio como con vídeo. En relación co son, podemos: 

 Reproducir pistas de son.  

 Converter ficheiros a outros formatos. 

 Definir as visualizacións (imaxes animadas baseadas na peza 
de son). 

Soporta os seguintes formatos de arquivo, entre outros: .asf, .avi, .divx, 
.dv, .mxf, .ogg, .gm, .ps, .ts, .vob, e .wmv  

K3B: é unha aplicación de gravación de CD/DVD. A través unha sinxela 
interface gráfica, K3B permite, entre outras cousas: 

 Crear CD/DVD de datos, audio CD e vídeo DVD. 

 Copiar CD/DVD de datos e de audio CD. 

 Copiar vídeos DVD. 

http://www.videolan.org/vlc/
http://www.k3b.org/


VLC 

Esta é a interface que atoparemos ao traballar con VLC. As opcións do 
Menú de Son só estarán activas se hai un arquivo de son reproducíndose.  

 

 

 

  Menú: contén todas as opcións  

Deslizador da pista: marca o transcurso da pista, podemos avanzar ou 
retroceder dentro da pista movendo o tirador.  

Botóns de control: son os mandos para reproducir, para ir á pista 
anterior, parar, ir á pista seguinte, cambiar a modo pantalla completa, 
mostrar a lista de reprodución, mostrar a configuración estendida, 
reproducir unha vez, en bucle só un ou todos, reproducir en modo 
aleatorio.  

Control de volume: é outro deslizador para controlar o volume, ademais 
conta co botón de silencio por se necesitamos apagar o volume.  

Campo de datos: é onde se amosa a información complementaria sobre 
a pista, por exemplo, o título, a velocidade de reprodución, o tempo 
transcorrido e o tempo total da pista... 



Reproducir son en VLC 

Como reproducimos son en VLC? Temos varias opcións dependendo do 
tipo de ficheiro que queremos escoitar.  

Se queremos escoitar un ficheiro de audio:  

1. Seleccionamos Abrir ficheiro no menú Multimedia.  

2. Eliximos o ficheiro de son e facemos clic no botón de reproducir (ou 
abrimos o soporte se a lista está baleira).  

3. Se o ficheiro tivese varias pistas de son, podemos escoller que Pista de 
audio escoitar desde o menú Son.  

Se o que queremos é escoitar un cartafol, onde teñamos, por exemplo, 
un disco ou unha recompilación propia: 

1. Seleccionamos Abrir directorio no menú Multimedia.  

2. Escollemos o cartafol correspondente.  

3. Prememos Abrir e automaticamente reproducirase a primeira canción 
da lista. 

Se queremos escoitar un CD de música temos a opción de escoller abrir 
desde o reprodutor de DVD e CD:  

1. Para reproducir o CD, introducimos o CD no lector, e imos á opción 
Abrir Disco do menú Multimedia.  

2. Ábrese un cadro de diálogo onde podemos escoller entre diferentes 
formatos: DVD, CD de Audio e SVCD/VCD. Escollemos a segunda opción 
e xa podemos escoitar o noso CD.  

 

  



Axustes e efectos 

A interface de VLC é simple. Ademais dos botóns de avanzar ou 
retroceder nas pistas temos outras iconas:  

 

  Tamén podemos visualizar a lista de reprodución de todas as pistas:  

 

  Outra opción ofrece a posibilidade de configurar o reprodutor. Existen 
moitas opcións mais o ecualizador pode ter moito rendemento para nós. 
Ao premer neste botón, veremos unha lista de todas as opcións 
predefinidas para os diferentes ambientes de son.   

 
  



 

K3B 

K3b é un programa para gravar datos, músicas, imaxes ou DVD.  

Ao abrir o programa, imos atopar varios tipos de proxectos como, por 
exemplo, de datos e audio, proxectos de vídeo para DVD e VCD, etc. 

Cando se inicia o programa, K3b ofrece a posibilidade de levar a cabo 
varios tipos de proxectos. Entre eles, están:  

 Novo proxecto de datos  
 Novo proxecto de audio  
 Copiar disco  

   

 
 

K3b tamén permite borrar discos regravables ou levar a cabo tarefas máis 
complicadas como converter arquivos de audio en mp3 e á inversa.  

 

  



 

Dúas accións en K3B 

Imos ver como se levan a cabo dúas accións moi comúns no K3B:  

   

Como se grava un CD de son? 

1. Para gravar un CD de son prememos en Novo proxecto de CD de son. 

2. Navegamos polos cartafoles que aparecen na marxe esquerda até 
atopar os ficheiros que queremos gravar. No espazo situado arriba á 
dereita aparecen os ficheiros que contén ese cartafol. 

3. Arrastramos os ficheiros ao espazo de abaixo.  

 

Antes de gravar, é preciso verificar que K3B detectou correctamente o 
dispositivo de gravación; no caso de ter máis dun, deberás seleccionar o 
que queres empregar.  

4. Agora pulsamos Gravar (Burn) e, cando remate, xa teremos o CD de 
música listo para escoitar en calquera reprodutor. 

   

  



 

Como se extraen os ficheiros de son dun CD de música?  

 

1. Introducimos o CD de música no dispositivo de reprodución de CD-
DVD.  

2. Seleccionámolo na ventá de navegación da parte esquerda. Agora, no 
espazo da dereita, aparece unha listaxe cos temas do CD.  

3. Seleccionamos un tema, non importa cal e, co botón dereito enriba, 
facemos clic e prememos en Comezar extracción.  

4. Ábrese unha nova ventá onde facemos os axustes da extracción, por 
exemplo o tipo de ficheiro ao que queremos converter ou o directorio onde 
queremos gravar.  

   

Para que o K3b poida manexar o formato mp3, é preciso que teñamos instalada a seguinte 
librería: libk3b6-extracodecs (se usamos unha distribución de Linux é moi probable que a teñamos 
nos repositorios). O resto da configuración por defecto de k3b está optimizada para as tarefas máis 
comúns.  

 

  



 

Aplicacións educativas 

Todas estas ferramentas que describimos ofrécennos posibilidades 
interesantes para traballar no ensino. 

Por exemplo, a través dos podcasts, podemos publicar e compartir 
ficheiros de audio.  

Que é un podcast?  

O podcast é un ficheiro sonoro que podemos entender, en liñas xerais, 
como un blogue falado. Distribúese mediante un sistema de sindicación 
que permite subscribirse. Así, podemos descargalo para escoitalo en 
calquera momento, por exemplo, nun reprodutor portátil.  

Esta ferramenta permítenos: 

 Enriquecer contidos curriculares con audio. 

 Traballar vocalización, entoación e expresión oral. 

 Fomentar a percepción auditiva. 

 Crear a nosa propia radio escolar. 

 Apoiar a aprendizaxe en materias de idiomas ou música. 

 Reproducir gravacións de interese para os estudos. 

 Etc.  

Podes escoitar bos exemplos da rendibilidade dos podcasts en 
Podgalego.  

  

http://podgalego.org/weblinks/12


 

Banco de sons 

Moitas veces precisamos un son determinado ou unha música para as 
nosas actividades con Audacity. Cómpre ter en conta que moitos dos sons 
que se atopan na rede están cubertos por unha licenza de Copyright e 
non podemos utilizalos libremente.  

Fronte a estes ficheiros de son con permisos restrinxidos, existen as 
licenzas Creative Commons. Estas licenzas permiten o uso de son ou 
imaxes de forma gratuíta pero suxeitas a algunas restricións. Hai diversos 
tipos de licenzas Creative Commons, que se poden consultar en 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/.  

Mais... como podemos atopar imaxes libres ou baixo licenza Creative 
Commons?  

Na mesma páxina Creativecommons.org podemos atopar unha listaxe de 
enderezos de onde descargar música.  

Ademais, temos outras opcións:  

Banco de sons do Ministerio de Educación  

The free sound project  

Jamendo  

Archive.org  

FX sonidos gratis  

Mediacollege.com  

  

http://creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
https://creativecommons.org/legalmusicforvideos
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.freesound.org/
http://www.jamendo.com/en/
http://www.archive.org/details/opensource_audio
http://fx-sonido.buscamix.com/
http://www.mediacollege.com/downloads/sound-effects/


Para saber máis... 

Se queres seguir aprendendo as posibilidades destas ferramentas, podes 
visitar estas ligazóns:  

Manual de Audacity (en inglés) 

Audacity por Jesusda.com  

Manual Audacity 5 líneas  

Manual para o Audacity (en portugués)  

Mosaic. Edición de audio en ferramentas libres  

VLC (en inglés)  

K3B  

Recursos Podgalego  
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