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C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de imatge en moviment

CREA LA TEVA FELICITACIÓ          
Tasca general: Elaboració d'una felicitació de Nadal, aniversari...personalitzada. A partir
d'una  foto  teva  i  amb  el  programa  GIMP  has  d'afegir  algun  element  decoratiu
(fotomuntatge), combinar el blanc i negre i el color en diferents zones de la foto i afegir un
text de felicitació.

                                    TASCA 1. CAPTURAR I IMPORTAR LA IMATGE AL PC                                   

Un cop coneixes el tipus de treball que has de realitzar has de:

• Fer-te (pot ser amb ajuda d'algun company) una fotografia que et permeti dur a terme la
tasca demanada (afegir decoració, afegir un text...).

• Des del dispositiu on has fet la fotografia l'has d'enviar a l'ordinador amb el què vas a
treballar.

• Canvia el nom de l'arxiu perquè sigui més descriptiu i fàcil de reconèixer en un futur.

Avaluació tasca 1. Capturar i importar la imatge al PC

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. La fotografia és adequada
per a l'elaboració de la tasca.

- És una fotografia nítida.
- L'objecte principal de la imatge és l'alumne.
- La imatge té espai per afegir objectes decoratius i un text.

2. La importació de la imatge a
l'ordinador ha sigut correcta.

- La imatge està guardada a la carpeta de l'alumne.
- El nom de l'arxiu fa referència a algunes d'aquestes dades: 
data, nom de l'activitat, nom de la competència, del curs...

                                       TASCA 2. ELABORACIÓ D'UN FOTOMUNTATGE                                         

És  moment  de  començar  a  manipular  la  teva  imatge.  En
aquesta tasca hauràs de buscar imatges lliures a la xarxa per decorar
la fotografia.
Segueix els següents passos:

• Cerca  imatges  amb  drets  per  a  la  seva  reutilització  i
manipulació fent servir les eines de cerca de Google.
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• Obre la teva fotografia i les imatges que has cercat amb el GIMP. 
• Visualitza els següents vídeos abans de començar amb el fotomuntatge.

Vídeo: Curso básico de GIMP. Fondos transparentes.
Vídeo: Curso básico de GIMP. Fotomontaje.

• Fes el fons transparent (si no el tenen ja) de les imatges dels objectes decoratius que faràs
servir. Desa aquestes imatges amb el fons transparent a la teva carpeta.

• Afegeix un mínim de dos objectes decoratius a la teva fotografia. Fixa (o combina les capes)
dels objectes decoratius amb la capa de la teva fotografia.

Avaluació tasca 2. Elaboració d'un fotomuntatge.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. El fotomuntatge s'ha
elaborat de forma correcta.

- Les imatges decoratives es troben a la carpeta de l'alumne junt 
a la seva fotografia.
- Les imatges decoratives tenen el fons transparent.
- La fotografia té més d'un element decoratiu.
- No es veu informació exterior a les vores de l'objecte.
- No s'ha retallat part de l'objecte.
- La dimensió dels objectes decoratius és proporcional a la 
fotografia.

                                     TASCA 3. COMBINAR COLOR I BLANC I NEGRE                                            

Continua donant un toc personal a la teva imatge. Ara has de combinar zones en blanc i
negre i zones en color a la teva fotografia.

Vídeo: Curso básico de GIMP. Colorear blanco y negro.

• Crea  una  segona  capa  que  sigui  còpia  de  la  capa  de  la  teva  foto  amb  els  objectes
decoratius.

• Transforma en blanc i negre (escala de grisos) aquesta segona capa.

• Afegeix un canal de transparència a la capa desaturada.

• Amb  l'eina  goma  d'esborrar,  dona-li  color  a  algunes  zones  de  la  teva  fotografia  per
destacar-les.

https://www.youtube.com/watch?v=SjREkV_VniY
https://www.youtube.com/watch?v=rbpeaDLiFlg&list=PLdTIvJN202Cq5jklX_VpoQFnifDKio99f&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=o0LefizgcQ4
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Avaluació tasca 3. Combinar color i blanc i negre.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. El treball amb les capes ha
sigut l'adequat.

- L'arxiu “XCF” conté dues capes iguals, una en color i altra en 
blanc i negre.
- La capa en blanc i negre té un canal de transparència.

2. La combinació de color i
blanc i negre és correcta i

adient.

- La fotografia final conté zones en blanc i negre i zones en color.
- Les zones en color són aquelles més importants de la imatge.

                                             TASCA 4. AFEGIR UN TEXT A LA IMATGE                                               

Ja quasi tens la teva imatge acabada, només et falta afegir el text de felicitació! Veiem com
s'afegeixen textos amb GIMP.

Vídeo: Curso básico GIMP. Textos básicos.

• Afegeix dos textos diferents a la teva imatge: un amb la felicitació que vulguis i altre amb el
teu nom.

Avaluació tasca 4. Afegir un text a la imatge.

Criteri d'avaluació Indicadors d'avaluació

1. Els textos s'han afegit
correctament.

- La imatge conté dos textos.
- El text de felicitació és el principal i el del nom és més petit.
- El color de cada text és diferent.
- El tipus de lletra de cada text és diferent.
- El text de felicitació està centrat.
- El text amb el nom està situat en una cantonada.

https://www.youtube.com/watch?v=MhPYp6m2st4

