
Capturas de pantalla

Unha captura de pantalla é unha imaxe que tomamos do que hai na pantalla do noso ordenador nun 
momento concreto. Trátase, pois, de tomar o que vemos en pantalla e convertilo nunha imaxe.

Por exemplo, a seguinte imaxe é unha captura do meu escritorio:

Para a meirande das tarefas será necesario realizar 
unha  captura  de  pantalla  para  poder  avaliar  as 
actividades  realizadas.  Esta  imaxe  será  a  que  se 
entrega na tarefa.

A seguinte  explicación  está  baseada  nun  sistema 
operativo Microsoft Windows XP xa que é un dos 
máis habituais hoxe en día e tamén o maioritario 
instalado  nos  equipos  informáticos  dos  centros 
educativos. Si traballades con Microsoft Windows 
Vista ou Windows 7 o procedemento é similar.

Si traballades con algunha distribución GNU/Linux (openSUSE, Debian, Ubuntu...) o proceso é 
máis  doado xa  que  na  maioría  destas  distribucións  xa  ben instalado  o  software  de  captura  de 
pantallas (ver imaxe a continuación).

Finalmente, para realizar unha captura de pantalla 
en  MAC  OS  X  teredes  que  presionar  as  teclas 
cmd+maiúculas+3 (captura  todo o escritorio)  ou 
ben cmd+maiúscula+4 (permite  elexir  a  área  de 
pantalla a incluir na imaxe)



Realizar o pantallazo

Situamos o navegador de xeito que vexamos o que o titor necesita para realizar a avaliación da 
tarefa.

Prememos  no  teclado  do  noso  ordenador  a  tecla  "Imprimir  pantalla":  normalmente  ven 
identificada  con:  Impr Pant  PetSis.  Solo  con  esta  acción  xa  conseguimos  gardar  a  imaxe  de 
pantalla no portapapeis do noso sistema.

Esta tecla cambia dependendo do teclado do ordenador, así no caso dun equipo portátil pode estar 
marcada como PrtSc e noutros como ImprPant. Case sempre está á dereita da tecla F12 situada na 
parte superior.

Recuperar o pantallazo para gardalo

Para  gardar  definitivamente  a  captura  de  pantalla  realizada  debermos  pegar  a  imaxe,  que 
actualmente se atopa no portapapeis, nun ficheiro novo para o que necesitaremos emprega algún 
programa de edición de imaxes: Paint, Gimp, etc.

Por exemplo, se imos empregar o programa Paint teremos que realizar as seguintes accións:

• Accedemos  ao  programa  Paint  do  noso  ordenador:  Inicio  >  Todos  os  programas  > 
Accesorios > Paint.

• Pegamos  a  imaxe,  por  exemplo  desde  o  menú:  Edición  >  Pegar,  ou  empregando  a 
combinación de teclas Ctrl + V.

• Agora xa aparece a imaxe da captura no lienzo de Paint.

• Finalmente prememos no menú: Arquivo > Gardar como.

• Na nova xanela que aparece deberemos seleccionar na parte inferior na sección de Tipo a 
opción  JPEG ou  PNG (non  serán  correctos  os  pantallazos  enviados  en  *.bmp,  *.doc, 
*.odt...).

• E  para  rematar  dámoslle  un  nome  á  nova  imaxe  e  seleccionamos  a  ubicación  onde  a 
queremos gardar, por exemplo: Escritorio.

ENVIAR A TAREFA CO PANTALLAZO

Accedemos á plataforma de formación e na tarefa correspondente prememos en  Examinar para 
seleccionar a imaxe gardada cando fixemos o pantallazo.

Prememos  sobre o botón Enviar e a captura de pantalla quedará adxunta á tarefa como ficheiro no 
curso.

Só queda esperar a avaliación por parte do titor.



Licenza

Realizar  pantallazo  por  Webs  dinámicas atópase  baixo  unha  Licenza  Creative 
Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España.

Documento orixinal editable: http://www.edu.xunta.es/centros/websdinamicas/realizar_pantallazo 
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