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Ens sortirà una finestra 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

per cercar la carpeta on es troben 

les nostres imatges 

 

Cal fixar-se que no estigui activat 

“enllaç” perquè llavors no inserta la 

imatge sinó l’adreça on es troba 

 

on cercarem la carpeta on es troba la 
carpeta amb les imatges 

 

 

 

una vegada tenim la imatge inserida 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ens sortirà la finestra per manipular 
les imatges 

 

 
 

 

Clicarem al desplegable per 
trobar la carpeta on es troben 

les nostres imatges 

Clicarem a inserir 

 Imatge 

  Des d’un fitxer 

Escollim 

la 

desitjada 

i donem a 

obrir 

Si fem 2 clics 

 

 

 

 

Cal fixar-se en les pestanyes 
per anar manipulant la imatge 
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 Pestanya TIPUS  

 

 

 

 Pestanya AJUSTA  

 

 

 

 Pestanya HIPERENLLAÇ  

 

 

 

 Pestanya IMATGE  

 

 

 

1. Escollim les 
mides de la 
nostra imatge 

2. Si la 

deformem molt, 

podem tornar a 
la mida original 

3. Escollim 

com volem 
que es 

comporti, si 
com un 

paràgraf, una 
lletra, etc 

alhora de 
posiscionar-la 

en la pàgina 
4. La posició 

respecte al que 
hem escollit a 

l’àncora 

Posaríem l’adreça web on 

volem que enllaci la imatge 

quan fem un clic a sobre 

Escollim com 
volem ajustar 

respecte al text 

És l’espai que 
separarà la 
imatge del text 

Ens permet 
canviar 

l’orientació 
de la imatge 
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 Pestanya ESCAPÇA  

 

 

 

 Pestanya CONTORNS  

 

 

 

 Pestanya FONS  

 

 

 

 

Ens permet 

retallar la imatge 

pels diferents 
costats Ens torna a 

aparèixer la 

mida per si la 

volem 

canviar a 

partir de 

retallar la 
imatge 

1. Escollim un 
tipus de línia 

2. Escollim 
un color 

3. Marquem 

els 

contorns 
desitjats 

4. Marquem 

si volem 

ombra en 

3d 5. Marquem 

el color de 

l’ombra 

Si la imatge 

té part 

transparent,  

podem 
afegir-li un 
fons de color 
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 Finestra IMATGE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per defecte=tal qual és 

Escala de grisos= imatge sense color 

Negre/blanc=només hi ha aquestes 

dos tonalitats 

Marca d’aigua=la imatge queda amb 

unes tonalitats molt fluixes, ideal per posar 

de fons de d’un escrit 

Ens permet 

fer diferents 

efectes amb 
la imatge  

Ens deixa fer 

transparent la 

imatge, quan 

més %, més 

transparenta 

Inverteix la 
imatge 
segons dibuix 

Quan cliquem aquí 

ens apareix el 

menú de color 

que ens dóna la 

possibilitat 

d’alterar colors, 

lluentors, 
contrastos, etc. 


