PICASA: ÀLBUMS DIGITALS
SABIES
QUÈ...?

!

Segurament alguna vegada has pensat fer petits retocs fotogràfics, fer un
collage o una presentació amb les teves fotografies i música. Amb aquest
programa, el Picasa, és possible fer-ho. Es tracta d’un programa domèstic i molt
fàcil d’utilitzar. Les eines són molt funcionals, visibles i en cap cas, cal tenir un
domini excessiu en l’ús de l’ordinador.
Existeixen altres programes d’edició de fotografies i vídeos molt més
sofisticats, però aquest és molt directe i permet fer composicions molt
interessants.

Per obrir el programa cal seguir els
següents passos:
Inici > tots els programes > Picasa

QUÈ ÉS EL PICASA?
El Picasa és un programa gratuït que permet:
- Organitzar per ordre cronològic els àlbums
- Editar les fotografies fent petits retocs de color, il·luminació, ulls vermells...
- Crear àlbums en línia i compartir-los (Convidar els teus contactes del Gmail a
veure els teus àlbums on line)
Per compartir els
àlbums cal tenir correu
electrònic GMAIL!
El Picasa està distribuït en dues parts:
1- El programa que instal·lem per tal d’organitzar, editar i retocar fotografies.
2- El compte de picasa on-line on podem fer públiques les nostres fotografies.
El programa es pot descarregar a través d’internet a la següent adreça:

http://picasa.google.com

Per utilitzar el Picasa necessitarem: fotos i música MP3.
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Et proposem que comencis coneixent l’entorn... Així que, per
començar obrim el programa i mirem les eines pas per pas...

1. Obrir el programa: INICI > TOTS ELS PROGRAMES > PICASA
2. Aquest és el programa i està distribuït de la següent manera:
2

1

3

1

Índex: és on per ordre cronològic apareixen els noms dels diferents àlbums i
carpetes.

2

Àlbums: en aquesta part apareixen les fotos i vídeos importats. També les
opcions per veure les imatges en forma de presentació, collage o pel·lícula.

3

Enllaços: icones amb accessos directes a diferents opcions (Youtube, Gmail...).
Eines: En aquest apartat també trobem eines per manipular les fotografies
(etiquetar, destacar o girar les fotografies).
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T’ATREVEIXES
A FER-HO?

!

Ara que ja coneixes alguna cosa
més del programa pots començar
a treballar!

Seguim?

A continuació hi ha els passos que s’han de seguir per importar imatges. El
procediment és sempre el mateix.

1. Importa > selecciona el dispositiu > disc extraïble o unitat removible (o
càmera o carpeta de l’ordinador) > “obrir la carpeta on hi ha les fotos” > “
seleccionar les fotos” > importa-ho tot.

Ara prova-ho tu i
t’ha
de
quedar
alguna
cosa
semblant a aquesta
imatge del costat.
Ho has aconseguit??
Segur que sí! Així
doncs,
podem
avançar...

2. Ara que ja has aconseguit triar les fotografies només falta un últim pas:
Importa-ho tot > posar un títol a l’àlbum > Finalitza
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Molt bé!
Ara ja tenim el material necessari per a poder començar a fer els retocs. Només
cal que facis 2 clics i t’apareixeran les eines per començar a treballar!
Per desar els canvis només cal que tornis
a la Biblioteca.

Com pots veure hi ha 3 menús:
1 Ajustaments: trobem eines com ulls vermells, retocar, retallar, redreçar i posar
text.
2 Retoc: hi ha eines que permeten retocar la il·luminació i el contrast.
3 Efectes: diferents opcions per canviar el color ( degradar, sèpia, blanc i
negre...)

Recorda que a l’aula és necessari desar les fotografies retocades al llapis.
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Ara que ja hem retocat totes les fotografies...COLLAGE!!!

Per tal de fer un collage cal que cliquis sobre aquest
dibuix.
Hi ha diferents tipus de collage. Els trobaràs dins el desplegable i tots ells
disposen d’eines per tal de canviar el color de fons, posar el full en
horitzontal i vertical o bé posar marc a les fotografies.

Clicant sobre la
fotografia pots
traslladar-la de lloc,
girar-la o fer-la més
gran o més petita.
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Ara que ja et comences a familiaritzar amb el programa aprendrem a fer
presentacions! Per fer-ho necessitaràs 20 o 25 fotos i música en MP3.
Com descarregar música en format MP3?
El tema de la música i la pirateria és molt especial i és per això que aquí no
aprendrem a descarregar música. És il·legal!!! El que sí que podem fer
és descarregar algunes cançons que circulen per la xarxa de forma
gratuïta i lliure.
Així doncs, i a mode d’exemple, pots cercar pel Google cançons en MP3 i
descarregar-les. A la pàgina web www.compartim.cat es poden
descarregar alguns àlbums de manera gratuïta. Com aquestes pàgines
n’hi ha moltes més!
4.

Descarrega > desa al disc > nom de l’arxiu.

5.

Inici> el meu ordinador > descàrregues > copiar l’arxiu > guardar-lo a la
carpeta que vulguem.
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Veuràs que apareix un menú on hi ha diferents eines:
Música: Per incloure música a la presentació cal clicar a “Carrega” i cercar la
cançó que prèviament has desat a l’ordinador.
Estil de transició: és l’efecte que apareix entre fotografia i fotografia.
Durada de la diapositiva: Pots decidir la velocitat de la presentació.
Solapa: determina el temps entre que finalitza una imatge i comença un altre.
Al menú “ Desplaçament” trobaràs les eines per fer la portada ( tipus i mesura
de la lletra, color de fons...)
Una vegada tinguis la presentació
enllestida cal clicar “ Crear pel·lícula”.
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Ara que ja has treballat de valent és hora de presumir de la feina ben feta! És per
això que compartirem els àlbums amb els nostres contactes.

Comparteix> posar el correu electrònic de les persones a qui vols convidar> Envia

Si no vols que les teves fotografies siguin
públiques assegura’t de clicar “ No
enumerat” dins el desplegable.

Recorda que és com si
escrius un email, per
tant, pots posar
l’assumpte i escriure
un missatge.

Així es com els teus contactes veuran la
teva obra d’art!
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