
 

10 

 

Ficha 7.-Traballar con obxectos: 

Cando temos un obxecto, unha frecha, unha liña, unha imaxe na pantalla da nosa pizarra e o pulsamos comprobamos que 

aparecen unha boliña verde, unha transparente e unha flechiña. 

 

 Duplicar:Duplicar:Duplicar:Duplicar: Fai outra imaxe igual á actual. 

 Cortar:Cortar:Cortar:Cortar: Cortamos a imaxe para despois pegala en outro sitio. 

 Copiar:Copiar:Copiar:Copiar: Copiamos a imaxe, despois podemos pegala en outro sitio. 

 Pegar:Pegar:Pegar:Pegar: Colocar unha imaxe previamente cortada ou copiada en outra folla. 

 Eliminar:Eliminar:Eliminar:Eliminar: Elimianar a imaxe. 

 Comprobar a ortografía:Comprobar a ortografía:Comprobar a ortografía:Comprobar a ortografía: Sólo cando temos texto seleccionado. 

 Bloqueo:Bloqueo:Bloqueo:Bloqueo: Permite: 

1.1.1.1.- DesbloquearDesbloquearDesbloquearDesbloquear unha imaxe cando está bloqueada para poder movela de novo. 

2.2.2.2.- Bloquear posición:Bloquear posición:Bloquear posición:Bloquear posición: A imaxe quedará bloqueada e non se poderá mover. Cando pinchamos en ela aparece 

un pequeno candado que nos advirte deste bloqueo. Para desbloquear pinchamos no candado e pulsamos 

desbloquear. 

3.3.3.3.- Permitir desplazamento:Permitir desplazamento:Permitir desplazamento:Permitir desplazamento: A imaxe non se pode modificar (tamaño, aspecto,..)  nin xirar pero si pode 

moverse. 

4.4.4.4.- Permitir desplazamento e rotaciónPermitir desplazamento e rotaciónPermitir desplazamento e rotaciónPermitir desplazamento e rotación:::: Permite mover unha imaxe e xirala pero non midificala. 

 

 AgrupaciAgrupaciAgrupaciAgrupación:ón:ón:ón: Permite que dúas ou máis imáxenes se agrupen para formar unha soa. Para facelo temos que arrastrar na 

pantalla metendo no rectángulo que nos sae aquelas imáxenes que queremos agrupar, despois pinchamos en calquera 

das frechiñas dun dos obxectos seleccionados e pulsamos AGRUPAR AGRUPAR AGRUPAR AGRUPAR ....    Para seleccionar varios obxectos que 

nos resulta difícil coller pinchamos nun obxecto, despois pulsamos a tecla Control e sin 

soltala imos seleccionando aqueles obxectos que queremos agrupar. 

 Voltear: Voltear: Voltear: Voltear: Permite xirar a imaxe de esquerda a dereita e de arriba a abaixo.    

 Ordear: Ordear: Ordear: Ordear: Con esta ferramenta podemos conseguir colocar unha imaxe diante ou detrás de outra. Para facelo só temos 

que seleccionar algunha das opcións que nos aparecen, como traer al frente, enviar al fondo, traer adelante e traer 

atrás.    

 Se pulsamos na flechiña  aparecen unha serie de opción 

que podemos facer coa imaxe e que paso a explicar agora 

unha por unha. 
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 Duplicar infDuplicar infDuplicar infDuplicar infinito: inito: inito: inito: Permite sacar dunha imaxe tantas copias como queramos. Só temos que arrastrar desde esa imaxe 

cara afora. Cando xa non precisemos máis imáxenes pinchamos no recadriño e vemos que nos aparece o símbolo do 

infinito. Pinchamos nel e xa está.    

 Vínculo: Vínculo: Vínculo: Vínculo: Permite enlazar ese obxecto co que estamos a traballar cunha páxina web, outra páxina do Notebook ou ben 

un ficheiro do noso ordenador.    

 Son: Son: Son: Son: Permítenos insertar un son no obxecto. Para facelo ese son ten que estar en formato MP3. Para insertalo temos 

que pinchar no obxecto� na pestaña� Son� Examinar� e buscamos no ordenador o son. Tamén podemos 

seleccionar sequeremos que soe o obxecto enteiro ou ben que apareza un pequeno altofalante no que pinchar para que 

se escoite o son.    

 Propiedades: Propiedades: Propiedades: Propiedades: Permite modificar as características do obxecto que temos seleccionado, salvo si é unha imaxe da galería, 

unha foto ou ben un gift animado,.. onde só nos permite modificar a transparencia.    

 

 

 


