
ADOBE PHOTOSHOP  
 

www.xelu.net 

EXERCICI 23 
 

Es tracta de fer una composició on inserirem uns quants animals en un bosc. Però no ho 

farem de qualsevol manera: perquè quedi realista, farem que els animals quedin per darrera 

dels arbres que ja hi ha a la fotografia. Aquesta operació s’ha de fer utilitzant les màscares 

de capa. 
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1. Descarrega les fotografies del costat de l’exercici i descomprimeix-les. 

2. Obre les 4  fotografies amb el Photoshop. 

3. Selecciona els cavalls amb les eines de selecció que creguis més convenients. 

4. Fes un calat de 2 píxels (Selección -> Modificar selección -> Calar ) 

5. Amb les dues fotografies de costat i amb l’eina de moure seleccionada, porta els 

cavalls fins al bosc. 

6. Tanca la fotografia dels cavalls i no guardis els canvis. 

7. Fes aparèixer la paleta de les capes (Ventana->Capas ). En aquest moment has de 

tenir dues capes: el fons (el bosc) i la capa 1 (els cavalls). 

8. Situa’t a la capa 1 i mou els cavalls fins a la seva posició final. Si cal, retoca el 

tamany utilitzant la combinació de tecles CTRL+T. 

9. Baixa l’opacitat de la capa dels cavalls fins al 20%. 

10. Selecciona les zones dels cavalls que coincideixin amb els arbres. Com que les 

zones estan separades unes de les altres, utilitza la tecla de les majúscules per no 

perdre les seleccions anteriors. Una bona eina per fer aquestes seleccions és el llaç 

poligonal. 

11. Per acabar de donar el toc de realisme s’ha d’implementar una màscara de capa per 

aconseguir que els trossos dels cavalls que coincideixen amb els arbres es facin 

transparents. Per fer-ho, aneu al menú Capa -> Máscara de capa -> Descubrir 

todas . Fixeu-vos que al fer-ho, hi ha un canvi a la paleta capes a la capa dels 

cavalls. 

12. Agafa un pot de pintura amb el color frontal negra i tira’l dins de la selecció a la capa 

dels cavalls. Veuràs que les zones seleccionades es tornen completament 

transparents. 

13. Torna a deixar l’opacitat de la capa dels cavalls al 100%. Desfés la selecció amb la 

combinació de tecles CTRL+D o anant al menú Selección->Deseleccionar . 

14. Fes les mateixes operacions per col·locar l’esquirol i el bongo al bosc. 

15. Quan hagueu acabat, heu de tenir 4 capes: el fons, els cavalls amb la màscara, 

l’esquirol amb màscara i el bongo amb màscara. 

16. Guardeu el resultat. 

 

 


