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CREAR UN GIFT ANIMAT I FER-LO 

SERVIR COM A ENLLAÇ AL TEU BLOC 
La tasca consisteix en crear una animació en format GIF la qual es pot posar com a 

enllaç al teu bloc. 

La tasca es desenvolupa en dues parts: 

 La primera, consisteix en fer la imatge animada (GIF). 

 La segona, es tracta de posar la imatge creada perquè serveixi com a enllaç 

o hipervincle. 

TASCA1: CREAR UN GIFT ANIMAT 
El format GIF és un tipus d’imatge que només treballa amb el mode indexat de 

colors (paleta de 256 colors). Té la particularitat de poder fer que la imatge sigui 

una animació. 

Imagina que vols posar una imatge animada com a enllaç o hipervincle d’un espai 

web o un vídeo. 

La tasca consisteix en fer una petita animació on veurem com aniran desapareixent 

els pètals d’una flor (d’un amb un), però també pots fer desaparèixer altres parts 

d’una imatge, o fer-les aparèixer. 

 Cerca una imatge a Internet i desa-la al teu ordinador. Per exemple, una flor. 

 Obre la imatge des del Gimp 

 

 Afegeix transparència a la capa per a eliminar el fons que no necessites. Per fer-

ho, clica l’opció de menú Capes  Transparència  Afegeix canal alfa 

Pots ser que la capa ja tingui transparència, ho sabràs si trobes l’opció anterior 

de color gris. 

 Selecciona el fons de la imatge i retalla-la. Només ha de quedar la flor amb un 

fons transparent. Canvia el nom de la capa de forma que s’identifiqui com a Flor 

sencera.  

 

 Selecciona la capa i clica el botó Duplica la capa .  
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 Amaga la capa de la flor sencera per tal de treballar amb més comoditat. Per fer 

això, prem a sobre del botó Ull  de la capa que vols amagar. 

 

 Selecciona la capa duplicada (Còpia de Flor sencera) i treu-li un pètal a la flor 

amb l’eina Goma d’esborrar  o amb qualsevol de les eines de selecció. 

 Canvia el nom a la capa i posa-li de nom, per exemple, el número de pètals que 

tindrà la flor en aquesta capa. 

 Un cop esborrat el pètal, duplica la darrera capa tal como has fet abans, es a 

dir, amb el botó Duplica la capa. Deixa visible només la darrera capa duplicada 

i repeteix aquest procés, tantes vegades com pètals, fins que la darrera capa 

només contingui el centre de la flor sense els pètals. 

Si vols pots canviar el nom de cada capa indicant el nombre de pètals que conté. 
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 Fes totes les capes visibles. 

 Desa  la imatge amb l’extensió GIF (Imatge GIF) a la teva carpeta de treball. 

Ha de dir-te que la imatge ha de ser exportada. 

 

Selecciona les opcions: 

o Anomena i desa com a animació 

o Converteix com a indexades amb els paràmetres per defecte. 

 Clica el botó Exporta. 

 El plafó Exporta la imatge com a GIF tria les opcions següents: 
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o A la casella Retard per defecte dels fotogrames: posa 100 

mil·lisegons. 

Indica el temps que triga entre aparèixer un fotograma  i un altre (entre 

una capa i una altra). 

o A l’opció Disposició per defecte dels fotogrames: tria Un fotograma 

per capa (substitueix). 

Aquesta opció indica si els fotogrames (capes) es superposen un a l’altre 

o es substitueix un fotograma per un altre. 

o Marca la casella: Empra el mateix retard en tots els fotogrames 

o Marca la casella: Empra la mateixa disposició en tots els fotogrames 

 Clica el botó Exporta 

 Desa la imatge animada a la teva carpeta de treball. 

TASCA2: UTILITZAR EL GIF COM A ENLLAÇ A 
UN WEB 
Imagina que vols posar la imatge animada que has fet anteriorment  com a enllaç o 

hipervincle al teu bloc. 

 Entra al teu bloc. 

 Afegeix o modifica una entrada a la que desitgis posar un enllaç. 

 Insereix la imatge en format GIF a l’entrada. 

 Crea un enllaç a la imatge. 

 


