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REDUCCIÓ DE FOTOGRAFIES 
 
Quan fem una fotografia amb la càmera digital, per a cadascuna es genera un arxiu 
(normalment “jpg”) el qual ocupa molt espai. En cas de voler fer còpies, ampliacions... ja va bé 
que sigui així, ja que la resolució és molt més bona. 
 
Si el que volem és utilitzar la imatge per inserir-la en un document o presentació (Word, Power 
Point, Open Office...) o inserir-la a una aplicació d’Internet (Bloc, Wiki, Moodle...) és important 
abans reduir-la, ja que a part de l’espai que utilitza que acostuma a ser limitat, també provoca 
que la pàgina o el document trigui molt a carregar-se i això fa que tot vagi lent i pot acabar 
col·lapsant l’ordinador o que l’usuari decideixi visitar una altra pàgina. 
 
REDUIR IMATGES EN LÍNIA 
 
Hi ha moltes aplicacions que ho fan, totes funcionen d’una manera semblant, algunes t’has de 
donar d’alta. Aquest és un exemple d’aplicació en que no cal registrar-se, funciona directament 
en línia. 
 

0- Entrar a la pàgina web 
http://www.resize2mail.com/ 

 
 

1- Cercar l’arxiu de la imatge prement 
“examinar”  

2- Triar l’opció de reducció,el més 
habitual és [480 x 360] 

3- Prèmer “okay” i esperar 
 
 
 

4- Surt la imatge reduïda. Ens posem a 
sobre, premem el botó dret del ratolí i 
cliquem “Guardar imagen como...” 

 
 
 

5- Indiquem el 
lloc on la 
volem desar 
(carpeta, 
Pendrive...) 

 
 

6- Ja està! 
 
 
 
 
 
 
REDUIR AMB EL PROGRAMA PAINT 
 
Aquesta aplicació acostuma a estar instal·lada en tots els ordinadors que tenen el Windows 
com a sistema operatiu. 

 Windows WP Windows Vista o 7 
1 Accedir al programa “Paint” i obrir l’arxiu de la imatge 
2 Triar l’opció “imagen” Triar l’opció “cambiar tamaño” 
3 Triar l’opció “expandir y contraer” 

4 
Indicar a “contraer” el percentatge 
(Habitualment 25%) 

Indicar el percentatge o píxels que volem 
(Habitualment 25%) 

5 Desar 
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REDUIR AMB EL PROGRAMA HIGH QUALITY PHOTO RESIZER 
 
Fins ara la reducció s’havia de fer imatge a imatge, d’una en una. Aquesta aplicació ens 
permetrà reduir moltes imatges a l’hora. 
 
1- Descarregar el programa 

 
http://high-quality-photo-resizer.softonic.com/ 
 
http://high-quality-photo-resizer.uptodown.com/ 

 
 

2- Instal·lar el programa executant l’arxiu “prsetup” 
• Anem clicant “next” fins al final, que premem “finish” 

 
Ja tenim el programa instal·lat. Anem a reduir les 
fotografies: 
 

1- Crear la carpeta on voldré posar les imatges 
(si es que no està creada) 

 
2- Obrir el programa “High Quality Photo 

Resizer” 
 
 

3- Clicar “Add” 
 
 
 

4- Triar la carpeta on són les imatges, en 
poden seleccionar una o les que vulguem. Al final premem “Abrir” 

 
5- Cliquem “Next” 

 
6- Indiquem la carpeta on les volem clicant 

“Browse” 
 

7- Cliquem “aceptar” 
 

8- Cliquem “Next” 
 
 
 

9- Indiquem el tamany 
 
10-  Cliquem “Next” 

 
11- Cliquem “Resize Now” 

 
12- Ja està. Ens esperem i al final cliquem 

“exit”. Trobarem les imatges al lloc on hem 
indicat anteriorment. 
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WORDPRESS 

Donar-nos d’alta 
 
1. Entrem a la pàgina del Wordpress i cliquem “registra’t ara!” 

 
http://ca.wordpress.com/ 

 

 
2. Omplim les dades 

a) El nom d’usuari 
Ha de ser únic, hi ha la possibilitat 
que no estigui disponible.  
No ha de contenir caràcters ni símbols 
com accents, ç, ñ...   

b) La contrassenya l’haurem de recordar 
c) El correu electrònic haurem de poder 

consultar-lo per activar les dades. 
d) Al final activem la casella en que 

acceptem les normes i premem 
“següent” 

3. Ja tenim el bloc i ja estem donats d’alta.  Ens 
dóna el domini (adreça), el títol i la llengua. 

 
4. Continuem prement “Signup” 
 
5. Cal acabar el registre comprovant el nostre 

correu electrònic i activant l’enllaç 
(normalment és el més llarg) que ens surt al 
missatge. Si volem, podem omplir les dades, 
també es podrà fer més tard. 

 
 
6. Entrem al bloc dels llocs singulars del Garraf 
 

http://llocssingularsgarraf.wordpress.com/ 
 

7. Premem la pestanya “Qui som? Sota l’explicació hi ha una finestra amb el títol: “Afegim un 
comentari” hi posem el nostre nom, l’usuari de Wordpress i el correu electrònic i cliquem 
“Envia comentari“ Amb aquestes dades us donarem d’alta com a col·laboradors per a 
poder particiipar afegint entrades 

 
 
INSERIR UNA ENTRADA (FOTO, DESCRIPCIÓ...) 

 
Si ja us hem donat d’alta, als menús de l’esquerra i us heu identificat cliqueu l’opció 
“administració” si encara no us heu identificat, cliqueu l’opció “entra” 
 
Sou la tauler de control del bloc. 
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1- Cliqueu “Entrada” i “afegeix” (Ho 
podeu fer des dels menús de 
l’esquerra o al centre) 

 
2- Entreu els diferents elements: 
 

• Títol: ha de ser curt, serà el que 
es mostrarà als menús de la dreta 

• Contingut. Seguirem el següent 
guió: 
o Fotografia: més endavant ho 

expliquem 
o Descripció 
o Localització: es pot afegir un mapa del google 
 

3- Indiquem la categoria: si no hi és, ho feu constar a la descripció i nosaltres la crearem 
 
4- Premem el botó “Envia per a revisió”.Nosaltres rebrem l’entrada i la confirmarem. 

 
INSERIR IMATGES 
 
Aquests són els diversos elements que podem inserir o pujar al nostre bloc:  
 
 

 
 

 
 
Imatge  Video   Audio   Media  Enquesta 

  
Col·loquem el punt d’inserció al lloc on volem que s’insereixi la imatge. Quan estem editant un 
article, cliquem sobre la icona . Se’ns obre la una finestra de diàleg amb tres pestanyes: 
 
És a un arxiu de l’ordinador, 
pen-drive, CD... 

És una adreça d’internet Ja l’hem pujada 
anteriorment i ja està al 
nostre bloc 

 

Caldrà indicar quin és l’arxiu a 
pujar prement “selecciona”. Hi 
ha diferents opcions que 
podem omplir o no (llegenda, 
descripció..) Al final cal prèmer 
“insereix en l’entrada”. Al final, 
fins que no “publiquem”, no es 
faran efectius els canvis 

Ens demana l’adreça on està la 
imatge. Caldrà indicar-la sencera. 
Si entrem a Internet i premem el 
botó dret del ratolí s’obre una 
imatge, hi ha l’opció “copia la 
ubicació de la imatge”. Ens copiarà 
l’adreça sencera i després la 
podrem enganxar on calgui. 

 

 
Si hem de pujar la imatge des d’un arxiu, és aconsellable prèviament reduir-la. Normalment les 
imatges de la càmera digital acostumen a tenir una alta resolució que no és necessita per al 
bloc. Així evitarem que trigui molt a carregar-se. 
 


