
 

 

 

 

 

 

 

Material de axuda para 

reducir o tamaño das 

imaxes: PICASA  



 

 

       INSTALACIÓN DE PICASA 
 

Existe numeroso software para reducir o tamaño das nosas fotografías. 

Un sería Picasa que é o que imos explicar.  

Para comezar teremos que baixar o software da rede, no seguinte 

enlace: 

http://picasa.google.com/intl/es/ 

Nesta páxina xa temos algunha información sobre este software que 

podemos ler para comprender mellor o funcionamento do mesmo. Para baixalo 

abonda con premer en “descargar ahora”. 

 

Logo disto abrirase nunha nova páxina unha ventá que variará 

dependendo do navegador usado. O que se amosa a continuación é o que 

aparece con Mozilla Firefox.  

 

Agora dámoslle a “guardar archivo” e gardarase no lugar predeterminado 

que teñamos de descargas. Con Explorer preguntaranos onde o queremos 

gardar, polo que teremos que seleccionar o mesmo. Outro aspecto a ter en 

conta que pode suceder é que nos apareza unha barra de información 
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impedindo que se abra a ventá e posibilitando, por tanto, a descarga. Nese 

caso temos que premer na mesma e darlle a “descargar archivo”. 

 

Unha vez que baixamos o arquivo procedemos a executalo. Este arquivo 

instalaranos Picasa de xeito automático.  

 

Ao facelo irannos aparecendo unhas ventás: 

 

Aceptaremos as condicións. 

 

Localizamos o lugar onde queremos gardar o software en examinar e 

logo imos a “instalar”.  



 

A instalación realízase automaticamente. Ao finalizar aparecerán unhas 

opcións que podemos ou non activar. Por defecto están todas activadas, pero 

podemos modificalo ao noso antollo.  

 

Se seleccionamos a opción “ejecutar Picasa 2”, abrirase 

automaticamente o programa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

        TRABALLAR CON PICASA 

 

Ao instalar Picasa, comeza a funcionar, organizando todas as fotografías 

que temos, preguntándonos previamente onde queremos que as busque. 

 

Segundo nos conveña seleccionaremos unha ou outra. Logo desta 

operación amosarásenos todas as imaxes correspondentes coa nosa 

selección.  

Agora que temos aberto Picasa veremos na esquerda todas as carpetas 

atopadas de xeito xeral: 
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Seleccionando algunha carpeta en concreto veremos na parte da dereita 

cáles son as fotos que se corresponden con dita carpeta. Tamén podemos 

buscar neste espazo.  

 

Neste titorial só imos aprender uns pasos básicos e a reducir o tamaño 

das fotos, non obstante, Picasa, ten outras moitas utilidades. Para coñecer 

mellor o programa diríxase á web onde baixamos o programa e alí hai a 

disposición do usuario información técnica, así como un paseo para iniciarse no 

software. 

Para reducir o tamaño das fotos teremos primeiro que seleccionar a foto 

ou fotos que queiramos. Para isto prememos en “retener” na parte de abaixo e 

seleccionamos as fotos que queiramos reducir. 

 

As imaxes seleccionadas iranse amosando na parte de abaixo á 

esquerda.  

 

Unha vez conformes coa nosa selección dámoslle a “exportar” no menú 

de abaixo e amosaranos o tamaño en píxeles que queremos que teñan as 



 

imaxes. Alí podemos poñer o tamaño tecleando a cifra desexada ou ben 

movendo o cursor á esquerda ou dereita. 

 

Un tamaño adecuado para poñer as imaxes con vistas a subila en web é 

480 píxeles. 

Deseguido, no menú da esquerda, amosarásenos un campo co nome 

“imágenes exportadas”. Alí están todas as imaxes reducidas de tamaño. 

Podemos tamén buscalas no ordenador sen necesidade de entrar en Picasa en 

“mis imágenes”, nunha carpeta co nome “Exportaciones de Picasa”. 

Se queremos exportalas dende un dispositivo externo teremos que 

premer igualmente en “exportar” e buscar en “examinar” o dispositivo. Logo, o 

proceso é o mesmo. 

 

Podemos administrar as carpetas en “herramientas” e “administrador de 

carpetas”. 

 

Accederemos a un menú no que podemos sinalar as carpetas que 

Picasa debe explorar en busca de imaxes e as que non. No caso de que non 

desexemos ver as imaxes dunha carpeta en concreto, poremos “eliminar de 



 

Picasa”. No caso contrario poremos “explorar siempre” ou “explorar una vez” 

segundo conveña. 

 

É importante saber que se eliminamos unha carpeta de Picasa mediante 

a tecla suprimir, ou ben facendo a mesma función co rato (clic co botón dereito 

do rato e seleccionar “eliminar”), estaremos a eliminar a imaxe do disco duro, 

polo que deberemos ter coidado. No caso de que non queiramos que se amose 

algunha carpeta, pulsaremos tamén co botón dereito do rato e “ocultar 

carpeta”, ou ben “eliminar de Picasa”.  

Se en Picasa non se nos amosan algunhas imaxes pode ser debido ao tamaño. 

Se son moi pequenas Picasa ben predeterminado de xeito que non as 

visualiza. Para activar esta función iremos ao menú de “vista” e pulsaremos en 

“imágenes pequeñas”. 

 

 



 

Por último, imos ver como podemos importar imaxes desde unha cámara 

dixital ou doutro dispositivo externo.  

Teremos que premer en “importar” na parte esquerda de enriba. 

 

 

Levaranos ao modo de importación. Agora teremos que premer en 

“seleccionar dispositivo” e localizar no mesmo o dispositivo externo onde temos 

as fotos. 

 

No caso de que non se amose automaticamente iremos a “carpeta” e 

buscaremos  como xa é habitual.  

Ao seleccionar o dispositivo apareceran todas as imaxes do mesmo. Na 

parte esquerda aparecerán todas en tamaño reducido e na parte dereita 

ampliadas en modo vista previa, de xeito que se poden ir visualizando 

individualmente mediante as frechas. 

 



 

Se queremos importar todas premeremos en “importar todo”. No caso de 

querer concretar máis teremos que ir facendo clic co rato mantendo pulsada a 

tecla control se queremos seleccionar varias á vez. Logo dámoslle a “importar 

seleccionadas” e xa estará feito. 

O último paso será colocar ditas imaxes no lugar que desexemos 

cubrindo a información que nos pide. 

 

Con poñer un nome á carpeta e examinar onde queremos localizala no 

ordenador é suficiente. Logo clic en “finalizar”. 
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