
Expressa la teva opinió amb imatges

CREACIÓ D’UNA PANCARTA

L’escola vol col·laborar amb diferents pancartes amb l’Associació de veïns, on
es treballen  alguns  problemes que afecten  al  barri.  Per  això,  els  ajudarem
creant vàries pancartes (amb text i imatges) sobre alguns dels problemes que
afecten al barri.

Recorda d’anar desant la feina cada poc temps per evitar possibles problemes
amb l’ordinador.

Programes i eines que utilitzarem

• Telèfon intel·ligent o càmera digital per fer fotos.
• Cable de connexió de l’aparell a l’ordinador.
• Gimp
• OpenOffice Writer 3.3.

Explicació de la feina

• Decidirem entre tots els diferents temes de preocupació del barri i les

possibles solucions. Cadascú triarà un dels temes que surtin.
• Farem un mínim de 3 fotos amb el telèfon intel·ligent o càmera de fotos

del problema escollit.
• Cercarem amb un navegador 3 o 4 imatges que representin idees d’una

possible  solució  del  problema.  Desarem  les  imatges  a  la  carpeta

personal de treball T:\COMPETIC2. Més endavant les modificarem amb

el Gimp.
• Pensarem i confeccionarem un text enforma d’eslògan o frase impactant

amb el programa Writer i utilitzant l’eina FontWork. Desarem el text com

a imatge a la carpeta de treball.
• Pensarem i confeccionarem un segon text en forma de títol del problema

amb el programa Gimp (es poden fer més d’un títol i/o subtítols).
• Crearem una pancarta amb el Gimp fent servir les imatges anteriors.
• Seleccionarem una part d’imatge per omplir-la amb un patró.
• Canviarem  la  mida  de  les  imatges,  les  girarem,  utilitzarem  diferents

seleccions, utilitzarem algun filtre i treballarem amb capes.
• Canviarem la mida de la impressió de la pancarta.
• Desarem la pancarta en diferents formats: XCF, TIFF, JPG i PDF.
• Imprimirem les pancartes en fulls DIN A3 per exposar-les al centre.



Activitats

1. Creem el títol de la pancarta amb el Gimp

Amb el Gimp, selecciona l’opció de menú Fitxer→ Crea → Logotips i rètols,
tria una de les  opcions disponibles (bàsic I, cristal·lí, ferro roent, etc.).
Cada opció sobre una finestra on escrius el títol i on pots canviar diversos
aspectes.

Exemple de finestra amb l’opció Roca il·luminada:

2.  Canviem la mida de la imatge perquè sigui la mida de la
pancarta

Selecciona l’opció de menú Imatge → Mida de la imatge, i tria les mides
que desitgis. Si vols posar les mides d’un DIN A3, és més fàcil treballar
amb l’escala de centímetres.  També pots centrar el  títol  des del  botó
Centre.

Exemple de de mida semblant a un DIN A3 en horitzontal amb el  títol
centrat: 



3.  Creem l’eslògan amb l’OpenOffice  Writer  i  l’afegim a  la
pancarta

Obre el Writer, selecciona a la barra de dibuix l’eina FontWork.

Selecciona l’estil i escriu l’eslògan desitjat.

Copia l’eslògan i enganxa’l a la pancarta amb l’opció de menú Edita →

Enganxa com a → Nova capa.

Canvia la mida de la capa a la que desitgis des de l’opció de menú

Capes → Escala la capa. A continuació prem el botó d’Acord.

Selecciona de la Caixa d’eines l’opció Mou.  Desa  la  capa  a  la
zona que vulguis.

4. Girem la imatge

Afegeix alguna de les imatges seleccionades des de l’opció de menú

Fitxer → Obre com a capes, i prem el botó Obre.

Selecciona l’eina  Gira de la Caixa d’eines.

Clica dins la capa que vols girar. A la finestra que surt, desplaça el botó
de la barra Angle a esquerra o dreta. Observa que gira la imatge. Per
acabar prem el botó Gira.

5. Omplim una part de la imatge amb un patró

Afegeix alguna de les imatges seleccionades des de l’opció de menú

Fitxer → Obre com a capes, i prem el botó Obre.

Selecciona  l’eina  Tisores  intel·ligents de  la  Caixa  d’eines i  marca
l’opció  Bora interactiva (ens ajuda a selecciona d’una manera més
acurada).

Clica a una part del que vols seleccionar i  sense deixar de prémer el
botó, arrossega el ratolí per la bora del que vols seleccionar. No deixis
d’arrossegar el ratolí, fins que observis que la línia que apareix continua
per la zona del que desitges que es seleccioni no se surt del que vols
agafar.  Continua de la  mateixa  manera  fins  que arribis  al  principi  on
havies començat.  

Clica dins la zona que vols acabar de seleccionar.

Tria un patró des de la Caixa Capes, canals, camins...



Tria l’opció de menú Edita → Omple el patró, i treu la selecció.

6. Transformem la perspectiva d’una imatge

Afegeix alguna de les imatges seleccionades des de l’opció de menú

Fitxer → Obre com a capes, i prem el botó Obre.

Selecciona  de  la  Caixa  d’eines l’eina Perspectiva.

Clica dins la imatge i surt un requadre. Estirant de cada cantonada cap a
fora o cap endins pots canviar la perspectiva de la imatge. Per fel  el
canvia has de clicar el botó Transforma.

Exemple de perspectiva canviada:

Foto original

Estirament de la part inferior esquerra de la foto.



Foto acabada (es pot retallar la part sobrant).

7. Exportar la pancarta en diferents formats.

Selecciona l’opció de menú Fitxer → Anomena i desa.

A  l’opció  Nom,  escriu  com  a  nom  d’arxiu
cognom_nomalumne_pancarta

Clica el desplegable de l’opció Navegar per altres carpetes i selecciona
la teva carpeta de treball

Clica el desplegable de l’opció Selecciona el tipus de fitxer, selecciona
el format típic del Gimp que és  Imatge XCF del Gimp, i  clica al botó
Desa.

Per desar l’arxiu en format GPG, torna a seleccionar l’opció  Fitxer →
Anomena i desa, selecciona a l’opció  Seleccioneu el tipus de fitxer,
tria l’opció Imatge JPG, i clica el botó Desa. A continuació, indica el tipus
de compressió i prem el botó Desa.



Per desar l’arxiu en format TIFF, torna a seleccionar l’opció  Fitxer →
Anomena i desa, selecciona a l’opció  Seleccioneu el tipus de fitxer,
tria l’opció Imatge TIFF, i clica el botó Desa. A continuació, indica el tipus
de compressió i prem el botó Desa. 

 


