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É ti sabes que optativas 
vas a escoller para  4º
curso?

Gústanme as Científicas e 
as Técnolóxicas.

Eu vou a inscribirme 
en informática

Por qué?

Vai ser moi interesante, 
útil e divertida. Ollaches
a presentación?

Non

POIS SEGUE ATENT@ A PRESENTACIÓN



By Manolo Peña



IMPRESS

É un programa de presentacións similar ao Powerpoint
pero de sotfware LIBRE.

Poderás facer no “insti” e na túa casa, os traballos e 
as presentacións doutras materias. Terás acceso á
aplicación Open Clip Art Lybrary que ten unha enorme 
galería de banderas, logos, iconos, estandartes e 
pancartas para proxectos de debuxo.

Isto parece 
interesante



AUDACITY

O Audacity é un programa de software libre para graba r 
e editar son.

Poderás traballar con son, editando cuñas 
publicitarias e dobraxes para películas e 
documentais.

Ademaís terás que facer conversións de 
formatos de son e exportacións en mp3.

Esto ponme a tono! Dabuten



INKSCAPE

É unha ferramenta de software libre e multiplataforma 
para debuxo vectorial. É análogo ao Coreldraw.

Farás traballos de logotipos xa deseñados e terás
que deseñar o teu .

Ademais terás que facer debuxos industriais para 
traballar en GIMP.

Parece complicado, non?

Que vá!!!



GIMP

É unha aplicación de software libre para edición de 
imaxes dixitais en forma de mapa de bits, tanto 
debuxos como fotografías. É a alternativa ao
Photoshop.

Poderás quitarlle as arrugas dos ollos a Julia 
Roberts ou a Ricky Martin ou facer desaparecer a 
alguén dunha fotografía. Retocarás paisaxes e 
darás cor a vellas fotografías.

Isto é o meu!

A min molame!



MOVIE MAKER

É un sotfware de edición de vídeo que inclúe as 
versións recentes de microsoft.

Unha vez remates esta parte do temario, xa eres o 
director das túas películas. Farás vídeos 
publicitarios, dobrarás películas en versión orixina l.

Serás o Almodovar do “insti”. Que envexa!!

Queredes
participar no 
meu corto

Eu quero ser actriz

Cámara! 
Acción!!!!



DREAMWEAVER

É unha aplicación para editar páxinas WEB

Con este programa vas a facer unha páxina WEB que 
pode ser a túa.

Isto é o máximo, cada 
vez interesame máis

Que traballador
estás!!



REDES DE ORDENADORES

A miña irmá?, 
nin de broma!!

Non sexas egoista

Estudiarás e realizarás cables de rede cos seus conectores.
Deseñarás unha posible rede local (LAN) e a configurarás.
Deseñarás a rede persoal da túa casa. 
Saberás conectar o ordenador da túa irmá co teu e así
poderedes compartir a impresora.



Que che pareceu? 
Demasiado para 
nós?

Que vá! Paréceme 
interesante!

Pos a inscribirnos 
xa!

Vale!



PERO NON ESQUEZAS:

Número de alumnos admitidos = Número de ordenadores


