
Capítol 2: Obrim el Gimp i observem la barra d'eines. Fem proves.

Obrim el Gimp 

La barra d'eines que ens surt és aquesta:

A continuació tens una petita descripció del que vol dir cada eina, segons el tipus, de tota manera 
quan ens posem a sobre amb el ratolí ens diu que vol dir
:
En primer lloc tenim les EINES DE  SELECCIÓ:

Fa  la  selecció  en  forma  de  rectangle,  a  partir  d'aquí  es  pot  COPIAR,  RETALLAR, 
ENGANXAR,... i per  delimitar les vores i per emmarcar.

Igual que l'anterior però ara la selecció és en forma d'elipse.

Selecciona regions contínues, és la vareta màgica.Podeu seleccionar formes complexes i de 
diferents colors només mantenint premuda la tecla de majúscules, mentre aneu clicant per 

afegir àrees contínues.

La selecció  depen del pols que tinguem, és a mà alçada.Anomenada llaç És la millor eina de 



selecció de zones més vastes.

Selecciona segons el color.més útil per fer seleccions a les imatges que tenen diferents zones 
amb un color gairebé uniforme.
Retalla directament, és a dir que al mateix temps que seleccionem ja anem retallant.L'eina de 
selecció tisores intel·ligents permet seleccionar regions que aneu marcant punt a punt. Bona 
per a seleccions de formes de vores no llises.

EINES DE PINTAR I DIBUIXAR

 El cubell, omple de color. 

Mescla, omple amb degradat de ccolors. 

El llapis, per dibuixar i fer traç.  

El pinzell, dibuixa traç amb les vores difuminades. 

La goma d'esborrar, esborra deixant el fons transparent o el color que hi ha definit.

El vaporitzador, serveix per a pintar grafittis.

Eina de tinta, imita una ploma.
 

Eina de clonar, fa la funció de tampó com si poséssim un segell.

Enfoca i desenfoca i es diu concolve.

Eina per tacar, fa veure que la tinta s'escampa quan li hem passat el dit per sobre abans de 
secar-se.

S'anomena esvaeix/crema, la seva funció és blanquejar o bé ennegrir. 

EINES DE TRANSFORMACIÓ:

 Serveix per moure, pot ser una capa o una selecció.

Navalla, pot canviar la mida.

Gira la imatge.

Escala, canvia la mida de la capa o la selecció.

 Inclina, tomba una selecció.



Perspectiva, fa un efecte 3D.

Reflexa, inverteix o volteja una imatge respecte d'un eix de simetria, com si la miressis en un 
mirall.

MÉS EINES

Camins, la seva funció és crear rutes.

 Capturador de color, agafa el valor del color seleccionat.

Lupa, augmenta o disminueix la vista de la imatge.

Mesura

Text, amb aquesta eina podem afegir text a la imatge.

Per últim MÉS EINES DE COLOR:



Ara obre la teva foto i prova les diferents eines, recorda no desis res per no perdre-la.
Per obrir el document segueix les  passes:


