Fitxes d’informàtica

LA BARRA DE DIBUIX

La barra de Dibuix (Word 2003) serveix per inserir elements gràfics al text. Elements com
poden ser quadrats, el·lipses, imatges predissenyades, línies, fletxes, autoformes, textos
WordArt....
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En la versió 2007 del programa Word, recordem que les barres han estat substituïdes per la
cinta d’opcions. La majoria d’opcions de la barra de dibuix tradicional les podem trobar a la
pestanya Insertar de la cinta. Des d’aquesta barra podem inserir formes, imatges
predissenyades, línies, fletxes, caixes de text...

Un cop inserit qualsevol element gràfic, podem canviar les seves opcions a través de la
nova pestanya Formato que apareix al clicar sobre l’element que acabem d’inserir.
L’aspecte d’aquesta barra és el següent:

Com amb tot és una qüestió de veure on estan les opcions en aquesta nova versió, però
podem assegurar que el funcionament general i el comportament dels elements gràfics és
el mateix en les dues versions.

A continuació, anem a veure com es redimensionen els elements gràfics un cop insetits.

Fitxes d’informàtica

Tamany de les imatges, imatges predissenyades, textos WordArt, quadres...:
Per redimensionar les imatges, s’ha d’utilitzar els quadrets blancs que surten al voltant
d’aquesta.
•

Els de les cantonades (4 quadrets) serveixen per fer més gran o més petita la
imatge proporcionalment. Per fer-ho, posar el ratolí a dins del quadret que es
vulgui (apareixeran dues fletxes negres) i sense deixar de prémer el botó
esquerra arrossegar (redimensionar) la imatge fins al tamany desitjat. En
diagonal cap al centre de la imatge es farà més petita i en diagonal cap a
l’exterior d’aquesta es farà més gran.

•

Els 4 restants serveixen per fer la imatge més gran o més petita sense mantenir
les proporcions d’aquesta. El funcionament és el mateix que en el cas anterior.

Exemple de redimensionament d’una imatge predissenyada:

NOTA IMPORTANT: abans de poder redimensionar i/o traslladar qualsevol imatge cal
escollir una de les opcions del botó Ajustament de text de la barra d’eines d’Imatge.

