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Ajuda per la presa en mà del programa 
OpenOffice Draw (versió 3.1) 

 
 
 
Reglatge dels paràmetres (abans una primera utilitz ació)  
 
BARRES D’EINES (les 3 que serveixen el més) 
  

• Fer clic sobre : Visualitza – Barra d’eines. 
• Seleccionar : Dibuix – Estàndard – Línia i emplenament. 

 
• (Desplaçar si cal, les barres d’eines per arrosegar-col·locar). 

 
• (Fer clic sobre Eines – Personalitza – Barres d’eines. Escollir une barra 

d’eines. Seleccionar o no les eines per tornar-les visibles o invisibles. 
Reorganitzar les eines mitjançant les fletxes). 
 

GRAELLA (per a posicionar els objectes) 
 

• Fer clic sobre : Visualiza – Graella. 
• Seleccionar : Visualitza la graella – Ajusta a la graella. 

 
• (Per modificar la resolució de la graella : Fer clic sobre : Eines – Opcions. 

Escollir OpenOffice.org Draw – Graella). 
 
 
Crear un quadre de  títol     
 

• Fer clic sobre l’eina « Galeria Fontwork » (en la barra d’eines dibuix).    
• Escollir un model i validar (D’acord). 
• Fer un doble clic sobre el títol per a seleccionar i modificar el text (esborrar, 

escriure, i després fer clic fora del quadre). 
• Desplaçar i redimensionar el quadre de títol si necessari (veure més lluny). 
• Fer clic fora del quadre per deseleccionar-lo. 

 
 
Crear un quadre de text  
 

• Fer clic sobre l’eina « Text » (en la barra d’eines dibuix). 
• Dibuixar un quadre de mida qualsevol amb el ratolí. Per ara, no intentar de 

desplaçar-lo o de redimensionar-lo. 
• Picar el text directament en el quadre o fer un copiar-enganxar a partir d’un 

processador de textos. 
• Desplaçar i redimensionar el quadre de text si necessari (veure més lluny). 
• Fer clic fora del quadre per deseleccionar-lo. 
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• En el mode edició (obtingut par un doble clic sobre el quadre), un marge grisat 
apareix. La barra d’eina Línia i emplenament és substituïda per la barra d’eina 
Text i les funcions habituals d’un processador de textos són ara disponibles. 
El text pot ser canviat (lletra, mida, color, justificació…). 

 
• En el mode selecció (quadrats verds sense marge grisat), hom pot modificar 

la línia del quadre (amplada i color) et l’emplenament (color). 
 
 
Crear un quadre d’imatge  
 

• Fer clic sobre l’eina « Des d’un fitxer » (en la barra d’eines dibuix). 
• Escollir el fitxer de la imatge que cal inserir i obrir-lo. 
• Desplaçar i redimensionar el quadre d’imatge si necessari (Important : veure 

més lluny).  
• Fer clic fora del quadre per deseleccionar-lo. 

 
 
Afegir un motiu de fons  
 

• Fer clic sobre l’eina « Galeria » (en la barra d’eines dibuix).  
• Seleccionar : Fons. 
• Escollir un motiu i arrossegar-lo en el document amb el ratolí. 
• Desplaçar i redimensionar le motiu de fons. 
• Utilitzar el botó « Disposició » per fer passer el motiu al darrera (veure 

Organitzar objectes). 
• Fer clic fora del quadre per deseleccionar-lo. 

 
 
Afegir formes  
 

• Fer clic sobre una de les categories de formes proposades (Formes bàsiques, 
Formes de símbol, Fletxes de bloc, Diagrames de flux, Llegendes, Estrelles…) 
en la barra d’eina dibuix. 

• Fer clic sobre la petita fletxa a dreta per veure el conjunt de les formes 
disponibles en aquesta categoria. Fer clic sobre la forma volguda per 
seleccionar-la. 

• Dibuixar un quadre amb el ratolí. 
• Modificar si necessari la línia del quadre i el color d’emplenament. 
• En totes les formes, un doble clic permet editar text. Fer clic fora del quadre 

per deseleccionar-lo. 
 
 
Cas particular de les llegendes (o bafarades) 
 

• Aquestes formes són molt útils per crear una fotonovel·la o un còmic. 
• Pot ser interessant aplicar un efecte de transparència a les bafarades. 
• Fer clic sobre : Format – Àrea – Transparència. 
• Seleccionar : Transparència. 
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• Canviar el valor de la transparència (30 % est un bon valor). 
• Validar (D’acord). 

 
 
Desplaçar o redimensionar un objecte  
 

• Fer clic sobre l’objecte (títol, quadre de text, imatge, motiu de fons, forma…) 
per seleccionar-lo. Uns quadrats blaus o verds apareixen. 

• Per desplaçar l’objecte (creu fletxada), fer clic, mantenir el botó esquerra 
premut i arrossegar amb el ratolí. 

 
• Per redimensionar l’objecte (dobla fletxa), fer clic, mantenir el botó esquerra 

premut i modificar la mida. 
• Important per les imatges : no descuidar de manteni r la tecla Maj 

premuda si cal guardar les proporcions. 
 

• Els botons grocs (quan existeixen) serveixen per a modificar la forma de 
l’objecte. 

 
• Per fer girar un objecte, fer clic sobre : Modifica – Gira. Uns botons vermells 

apareixen i també una creu que defineix el centre de rotació. 
 
 
Suprimir un objecte  
 

• Fer clic dret sobre l’objecte. 
• Fer clic sobre : Retalla. 

 
 
Mida i posició dels objectes  
 

• Si hom vol ajustar amb precisió les dimensions i la posició d’un objecte, primer 
cal seleccionar l’objecte i després fer clic sobre l’eina « Posició i mida » (en la 
barra d’eines dibuix). Es pot també fer clic dret sobre l’objecte i escollir l’eina. 

 
• No descuidar de seleccionar la casella « Conserva la relació » per evitar la 

deformació de l’objecte ! En cas de dolenta manipulació, fer clic sobre : Edita - 
Desfés. O bé fer clic dret i escollir « Mida original ». 

 
• És possible protegir la mida i la posició d’un objecte per a evitar unes dolentes 

manipulacions ulteriors. En la part « Protegeix » de « Posició i mida », 
seleccionar les opcions volgudes (Posició, Mida). 

 
 
Alinear objectes  
 

• Per alinear un objecte de cara a la pàgina (esquerra, centre, dreta…), fer clic 
sobre la petita fletxa negra de l’eina « Alineament » (en la barra d’eines dibuix) 
i escollir l’opció desitjada. 
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• Per alinear diversos objectes junts, mantenir la tecla Maj premuda durant la 

selecció i després fer el mateix. 
 
 
Agrupar objectes  (per mor que formin un sol objecte) 
 

• Seleccionar els objectes que cal agrupar (tecla Maj premuda). 
• Fer clic sobre : Modifica – Agrupa. 
• Redimensionar o desplaçar l’agrupació d’objectes. 

 
• Al revés, Modifica – Desagrupa permet la separació d’uns objectes ja 

agrupats. 
 
 
Organitzar objectes  (quan els objectes són sobreposats)   
 

• Seleccionar un o diversos objectes. 
• Fer clic sobre la petita fletxa negra de l’eina « Organitza » (en la barra d’eina 

dibuix). 
• Escollir l’opció volguda per fer passar davant o darrere. 

 
 
Afegir une pàgina  
 

• Fer clic dret en la part esquerra de la pantalla (Pàgines). 
• Fer clic sobre :  Pàgina nova. 

 
• Es pot també utilitzar el menú : Insereix – Diapositiva. 

 
 
Duplicar une pàgina  
 

• Fer clic sobre Insereix – Duplica la diapositiva (molt útil si tenim un model que 
ha de servir per diverses pàgines). 

 
 
Numerotar les pàgines  
 

• Fer clic sobre : Visualitza – Mestre. 
• Fer clic sobre : Insereix – Camps – Número de pàgina. 
• Desplaçar el número de pàgina al lloc volgut. 
• Fer clic sobre : Visualtza – Normal. 
• Modificar si cal el format de numerotació fent clic sobre : Format - Pàgina – 

Pàrametres de disseny. 
 


