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 Pràctica 6
Composar la següent imatge:

Mètode
Anem a veure com, a partir d’una imatge i un text, podem aplicar diferents filtres fins a
convertir la imatge en una de totalment nova.
1. En primer lloc crearem un arxiu nou que anomenarem PRACTICA6.PSD.
ARCHIVO/NUEVO, al quadre li donen les mides 640 x 480 píxels a 72 ppi.
2. Des del menú ARCHIVO / ABRIR buscarem la nostra imatge i l’obrirem.
3. Seleccionarem la imatge fent CTRL+A i en farem una còpia de la imatge amb un CTRL+C.
Seguidament anirem a la PRACTICA6.PSD i farem enganxar o CTRL+V.
4. Un cop disposem de la imatge copiada en la nostra pràctica li aplicarem Nivells Automàtics
en el menú IMAGEN / NIVELES AUTOMATICOS per ajustar els colors.
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5. Per tal d’eliminar el fons cal fer una selecció d’aquest amb l’eina de VARITA MÁGICA i
guardar la selecció en una capa nova, fent clic al botó dret del ratolí sobre la selecció i
seguidament li diem COPIAR VÍA CAPA.
La Vareta Màgica és una eina que ens permet d’agafar seleccions de color. Per tant
comencem per seleccionar el tros de color negre més gran del fons, per afegir les altres
parts negres a la nostra selecció hem de mantenir premuda la tecla SHIFT.
Si per altra banda volguéssim eliminar parts de la selecció hauríem de prémer la tecla ALT.

6. Un cop tenim aquesta capa nova, fem un CTRL+ clic sobre la miniatura per seleccionar el
que hem copiat. Per tal d'acolorir el fons de la imatge de blau cal anar al selector de colors
i posar aquests valors CMYK 100 / 81 / 0 / 0. Per canviar el color anem a EDICIÓN /
RELLENAR / COLOR FRONTAL. Per desactivar la selecció fem un CTRL+D.
7. Crear el Text AQUÀRIUM amb una tipografia ARIAL BOLD de 130 punts i amb un color
groc de valor CMYK 0 / 9 / 93 / 0.
8. Ara posarem les lletres en diagonal des de EDICIÓN / TRANSFORMAR / ROTAR.
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9. Per tal de poder aplicar el filtre a tota la imatge haurem d’aplicar ACOPLAR IMAGEN des
del menú CAPA. Apliquem el filtre anomenat CRISTAL a tota la imatge amb valor 5 / 3
des del menú FILTRO/DISTORSIONAR.

10. Finalment apliquem el filtre ESFERIZAR d’un 54, es troba al mateix menú que l’anterior.
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