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EXERCICI 6
PICASA

Es tracta de crear i compartir 3 àlbums online utilitzant Picasa Web Álbums i les 3 carpetes
de fotos que trobaràs comprimides al costat de l’exercici i que, abans de començar,
descarregaràs i descomprimiràs. Picasa és un organitzador de fotos creat per Google. En la
seva última versió permet fer moltes més coses que només organitzar fotos: retocs bàsics a
les fotografies, collage, presentacions amb vídeo de fotos amb música i títols... A nosaltres
ens interessa una de les aplicacions que és publicar àlbums de fotografies online i
compartir-les amb altres usuaris. Segueix els següents passos per completar l’exercici:

1. Crea’t un compte de GMAIL (www.gmail.com) ja que has de ser usuari d’aquest
servei per poder utilitzar els àlbums web de Picasa. Per fer-ho, prem Inscriviu-vos a
Gmail i omple el formulari.

2. Descarrega i instal·la el programa de Picasa (http://picasa.google.com). Aquest és el
que ens servirà per crear els àlbums on line a partir de les fotos del nostre ordinador.
Veuràs que hi ha un punt de procés que fa un escombrat del disc dur de l’ordinador i
classifica totes les fotos per carpetes. Amb aquest sistema, és molt fàcil crear un
àlbum web de Picasa a partir d’una carpeta que hi ha al disc dur.
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3. Engega el programa Picasa.
4. Selecciona el mode de visualització de carpetes.

5. Ara anem a crear un àlbum web a partir d’una de les carpetes de fotos que tens a
l’ordinador.

Escull la carpeta a la banda esquerra i prem el botó per crear l’àlbum en el teu compte de
Picasa web Álbums. El primer cop que hi accedeixiset demanarà primer si et vols donar
d’alta a Picasa web Àlbums fent servir el teu compte de Google. Se li ha de dir que si i
posar el nom d’usuari i password. Aquesta operació a l’ordinador de casa ja no l’hauràs de

www.xelu.net

PICASA

fer més ja que Picasa recorda automàticament el teu compte i a partir d’ara el programa i
els àlbums web ja estan lligats. A partir d’aquest moment, tan si és el primer cop com no,
ens apareixerà una finestra emergent on hem de donar les dades referents a l’àlbum que
estem creant:

6. Prem el botó Nuevo i dóna un títol a l’àlbum (el que vulguis) i una descripció
(opcional). Seguidament, en el desplegable del tamany de pujada selecciones a quin
tamany vols pujar les fotos (com més grans més ocuparan i tens 1GB d’espai gratuït
per tots els teus àlbums). Finalment tries com vols compartir aquest àlbum: públic (el
podrà veure tothom), no inclòs a la llista (només el podran veure la gent que rebi una
invitació) o es requereix accés per veure les fotos (és necessari un password).
Normalment amb les dues primeres opcions ja en tenim prou.
7. Un cop omplertes les opcions, premem Subir i es començarà la càrrega de l’àlbum a
la web (una finestra emergent com la següent ens indicarà l’estat del procés).
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8. Un cop s’acabi el procés de pujada és l’hora de comprovar com ens ha quedat.
Prem el botó Ver online o accedeix a la web de Picasa (http://picasaweb.google.es),
identifica’t amb el teu compte de GMAIL que has creat abans i entra dins de la web.

9. Un cop dins del teu espai dels àlbums web Picasa se’t mostrarà l’àlbum que acabes
de pujar (si hi has arribat a través del botó Ver online) o tots els teus àlbums (si hi
has accedit a través de l’adreça web http://picasaweb.google.es).
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10. Imaginem que estàs veient l’àlbum que acabes de pujar i tens totes les fotos que en
formen part a davant. Des del menú Edita pots canviar, entre d’altres coses les
propietats de l’àlbum, etiquetar les fotos, ordenar-les i eliminar-ne algunes.

11. Des del menú Descarrega pots descarregar tot l’àlbum de fotos al programa Picasa,
imprimir fotos, fer un collage o fer-ne un vídeo.
12. Finalment, des del botó Comparteix pots compartir l’àlbum amb la gent que vulguis.
Si el prems apareixerà una finestra emergent (com la que pots veure a continuació)
on pots decidir a qui enviar l’invitació (tantes adreces de correu electrònic com
vulguis separades per comes) i els hi pots escriure un missatge. Finalment, si
premem Enviar correu tota la gent inclosa rebrà un missatge amb una invitació per
veure el nostre àlbum.
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Descobreix també que:
•

Pots posar un títol a cada foto.

•

Pots organitzar l’ordre de les fotos dins de l’àlbum.

•

Pots eliminar fotos de l’àlbum.

•

Pots escollir quina foto vols que sigui la portada de l’àlbum.

•

Pots geolocalitzar les fotos dels àlbums.
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