Crear-lo amb marcs de formes
1- Crear un nou arxiu “Transparent” o “degradat” del tamany necessari del collage.
2- Si volem una imatge al fons: Menu Archivo>Colocar Incrustado, seleccionem la imatge i
modifiquem o adaptem el tamany de la imatge sobre el fons. Podem rasteritzar la capa, si no la
tenim de modificar mes endavant.
3- Si volem que les fotos del collage tinguin marc, tenim de “colocar” la imatge del marc que
vulguem, creada prèviament o descarregada de internet. (Igual que en el pas 2)
4- Un cop que tenim la mida del marc tal com volem, rasteritzem la capa del marc.
5- Ara creem un “grup” (Clic sobre la icona “” o “Ctrl+G”) per agrupar les imatges, per tant l’hi
canviem el nom a “Fotos” (Fent doble clic sobre en nom)
6- Arrastrem la capa del marc dins del grup fotos si no ho esta ja.
7- Seleccionem la eina “Vareta màgica” i sobre la capa del marc, fem clic a la part interna del marc
(A on estaria la foto). Sobre el àrea seleccionada fem clic amb el botó dret, i seleccionem “Capa
via cortar”. Es crearà una nova capa.
8- Seleccionem les dues capes (Amb “Ctrl” o “Shift”) i les dupliquem tants cops con fotos vulguem
incorporar. (“Ctrl+J”)
9- Seleccionem la capa del marc superior.
10- Sobre capa de la imatge afegida, fem clic amb el botó dret, i seleccionem “Crear mascara de
recorte”. Re-ubiquem la imatge dins del mar si fos necessari.
11- Ara tenim tres capes associades per la primera foto. Les seleccionem les tres amb “Ctrl” o “Shift” i
fent clic dret sobre elles seleccionem “Convertir en objeto inteligente”.
12- Ocultem la capa creada del objecte intel·ligent.
13- Seleccionem la següent capa marc, i repetim des de el punt 10 fins acabar d’afegir totes les fotos.
14- Dins del grup fotos nomes tindrem els objectes intel·ligents de la combinació de les imatges + els
marcs. Ja podem bellugar les imatges a la posició desitjada. Seleccionem la imatge superior, la
arrastrem fins on vulguem i si volem rota-la, polsem “Ctrl+T” (Des de qualsevol cantonada la
podrem girar)
15- El mateix amb la resta.
16- Sobre la primera capa, fem clic dret i seleccionem “Opciones de fusión” o polsem la icona “ƒx”. En
“Estilos” marquem “Sombra paralela” i la configurem el angle a 30°, la distancia de 10 a 35px, o
el que mes ens agradi. Fem “Ok” al acabar.
17- Sobre la capa fem clic dret i seleccionem “Copiar estilo de capa”, ara amb el “Shift” apretat
seleccionem la capa de la imatge inferior, i fem clic dret i seleccionem “Pegar estilo de capa”.
18- El collage ja està acabat, si volem afegir texts, formes o textures només tenim d’incorporar-los.

Crear-lo amb marcs quadrats
1- Crear un nou arxiu “Transparent” o “degradat” del tamany necessari del collage.
2- Si volem una imatge al fons: Menu Archivo>Colocar Incrustado, seleccionem la imatge i
modifiquem o adaptem el tamany de la imatge sobre el fons. Podem rasteritzar la capa, si no la
tenim de modificar mes endavant.
3- Ara creem un “grup” (Clic sobre la icona “” o “Ctrl+G”) per agrupar les imatges, per tant l’hi
canviem el nom a “Fotos” (Fent doble clic sobre en nom)
4- Ara afegirem les imatges: Menu Archivo>Colocar Incrustado, les seleccionem una a una i les
adaptem el tamany i la posició dins del fondo: Seleccionem la imatge, la arrastrem fins on
vulguem i si volem rota-la, polsem “Ctrl+T” (Des de qualsevol cantonada la podrem girar)
5- Sobre la primera capa d’imatge, fem clic dret i seleccionem “Opciones de fusión” o polsem la
icona “ƒx”. En “Estilos” marquem:
a. “Trazos” i configurem el “Tamaño” a 20-100px al nostre gust, “Color” a “Blanc” i
seleccionem “Posicion interior”
b. “Sombra paralela” i la configurem el angle a uns 30°, la distancia de 10 a 35px, o el que
mes ens agradi.
6- Fem “Ok” al acabar.
7- Sobre la capa de la imatge superior fem clic dret i seleccionem “Copiar estilo de capa”, ara amb el
“Shift” apretat seleccionem la capa de la imatge inferior, i fem clic dret i seleccionem “Pegar
estilo de capa”.
8- El collage ja està acabat, si volem afegir texts, formes o textures només tenim d’incorporar-los.

