IMPRESS
DEFINICIÓ
L’ IMPRESS és un programa que ens serveix per fer presentacions

OBRIM EL PROGRAMA
Per obrir el programa cal clicar sobre:

Se’ns obre una pantalla com aquesta:

Si volem començar
una presentació.

Si volem contiuar una
presentación que ja
havíem començat.

Cliquem sobre el botó CREAR i ja veiem la primera diapositiva.

Cada diapositiva pot tenir títol, text, imatges,... Per decidir
com serà la diapositiva triarem quina volem que sigui: anem
al menú VER | PANEL DE TAREAS.
A l’apartat de DISEÑO hi ha totes les possibilitats de
diapositives
.

Quan es tria un disseny d’una diapositiva s’hi pot introduir...
Un gràfic
Una taula

Una pel·lícula
Una imatge

DISSENY D’UNA DIAPOSITIVA AMB TEXT I IMATGE

Per fer-la,
Cliquem aquí i posem el títol.
Per canviar la lletra del títol, la seleccionem i
triem :
-

el tipus de lletra i la mida,

-

El color

-

L’alineació

Cliquem aquí i seleccionem la imatge que hi

Per últim, per fer el fons de la diapositiva, anem al menú
FORMATO
volem
posar. | PÁGINA | FONDO i triem com volem
que sigui:

-

Amb un únic color
Amb un degradat
Amb dibuixos,...

GUARDEM UNA PRESENTACIÓ
Ara que ja hem acabat amb la primera diapositiva, guardarem el document.
Per fer-ho, anem al menú ARCHIVO |GUARDAR COMO | MI PC | memòria extraïble.
Fixa’t que tots els documents que facis amb el programa Impress tindran com a extensió .odp

VISUALITZEM UNA PRESENTACIÓ
Per veure com ens està quedant, anem al menú PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN

EXERCICI 1.
Fes una presentación on hi hagi:
-

Un títol de color blau i subratllat que digui:
ELS ANIMALS MARINS.
Tres fotos d’animals marins.
El nom de cada animal a sota la seva foto.
Un fons de diapositiva de color blau cel.

Guarda-la amb el nom: ANIMALS MARINS

EXERCICI 2.
Fes una presentación on hi hagi:
-

-

Un títol que digui: EL MEU HORARI
Una taula amb l’horari. (En el panel de
tareas | diseño de tablas trobaràs tipus
de taules).
Un fons de diapositiva de color.

Guarda-la amb el nom: HORARI.

Envia els dos documents a l’adreça
Aubanell2012@gmail.com.

