
T’ATREVEIXES
A FER-HO?

Perifèrics ... escaneja, passa de real a digital!

L’escàner és un perifèric que serveix per convertir una imatge real en 
digital (per veure-ho dins l’ordinador). Pots escanejar qualsevol objecte 
que puguis col·locar dins l’escàner: un full, una foto, un llibre, una 
revista,...

Aspectes a tenir en compte a l’hora d’escanejar:
Resolució: és la qualitat amb que digitalitzes o escaneges la imatge. Les unitats són 
ppp, que volen dir píxels (informació) que ha d’haver-hi per polzada (quadradet 
molt petit). Quanta més informació, més ppp tindrà i més ocuparà. 
Important: Pensa per a què has d’utilitzar el què escanegis, per decidir la resolució. 
Si només és per veure-ho a la pantalla 79 ppp n’hi ha prou, si ho has d’imprimir, 
quanta més millor (entre 200 ppp i 300 ppp)
Format: és el tipus de fitxer que volem que es guardi la imatge escanejada. Pot ser:

• GIF: té una bona resolució i es pot utilitzar en pàgines web.
• JPG: és el que comprimeix més la imatge però a canvi d’una pèrdua de 
qualitat que depèn del nivell de compressió.
• TIFF: té molta qualitat però necessita molt d'espai.

1r. Col·loca el què vols escanejar dins l’escàner (obrint la tapa i col·locant-ho sobre el 
vidre).

2n. Ves a Inicia > Tots els 
programes > Accessoris i 
clica Auxiliar d’escàner i 
càmera.

3r. S’iniciarà un 
programa auxiliar per 
escanejar. A la finestra 
de presentació clica 
endavant.

4t. Clica vista previa.

5è. Ajusta la zona que s’ha 
d’escanejar movent els 
marges.
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6è. Escull el tipus d’imatge que 
s’ha d’escanejar.

Si vols escollir la resolució, clica 
Configuración personalizada.

7è. Clica Endavant.
8è. Escriu el nom de la 
imatge.

9è. Selecciona el format de 
l’arxiu: jpeg, tiff,png, bmp 

10è. Digues el lloc on s’ha de 
guardar la imatge. Clica 
Examinar i busca la teva 
carpeta.
Recorda la ruta: ordinador > 
dBos > info...

11è. Clica Endavant.

La imatge es començarà a digitalitzar o 
escanejar. No facis res fins que estigui 100% 
completat.

12è. Si no vols fer res més, clica 
Endavant.
13è. Per acabar, clica Final.

Ara ja pots veure la imatge escanejada, està guardada a la 
teva carpeta.
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