
COM PENJAR FOTOS AL PICASA I NO MORIR EN EL “INTENTO” 

 

Hola “petites bèsties penja fotos”, hui hem senc inspirat i vaig a explicar-vos 

com collons podem penjar fotos al benvolgut Picasa, i així pal·liar la vostra set 

fotogràfica. 

Un poc de teoria abans, que això no està de més: 

“En teoria podreu penjar fotos” 

Bueno aplegats a este punt, ja sou capaços de entendre com funciona el Picasa. 

1. Descarregar e instal·lar el programa en qüestió. 

Entrar en http://picasa.google.es/ i fer clic on posa “Descargar ahora” 

Una vegada el tingueu al vostre disc dur. L’instal·leu (oh si, el bell art del doble 

clic). 

2. Una vegada el tenim instal·lat falta configurar-lo. 

 

Obrim el programa. Com és la primera vegada que executem esta meravella, 

ens preguntarà on coi tenim les fotos i ens dona dos opcions: mirar en tots els 

discs durs, o sols mirar a l’escriptori i en la carpeta “Mis Documentos”. 

 

Si triem la primera opció correu el risc de que vos detecten les fotos coxinetes 

eixes que teniu amagades i també és la més lenta.  

La segona opció és més recomanable. 

 

De totes formes la decisió no és definitiva, al següent pas anem a filtrar millor 

les fotos que volem tindre ordenades. 

 

Bo, elegiu una opció i li doneu a continuar. 

 

3. Anem a filtrar de manera òptima les nostres fotos. 

Mentre que el programa ens analitza el ordenador en busca de fotos, anem a 

parar-ho i dir-li on tenim les fotos realment, per a que no es pase buscant fotos 

mitja hora. 

- Anem a “Herramientas – Administrador de carpetas” 

- Les carpetes que tenim senyalades en un ull, les tenim que seleccionar i 

marcar-les en una X, per a que eixes no les mire. 



 

Ha de quedar així: 

 

 Li donem acceptar i el Picasa pararà de buscar fotos, ara és quan tenim que dir-

li quines fotos volem tindre catalogades. 

 Tornem a donar-li a “Herramientas – Administrador de carpetas” i ahí triarem 

les carpetes on tenim fotos i li donarem la opció de “Explorar siempre” (Ojo, que al 

triar una carpeta es trien també les subcarpetes). Una vegada li doneu a “Aceptar”, el 

programa entrarà en èxtasis buscat les fotos que teniu on li heu dit i al cap d’un rato, ja 

tindreu les fotos catalogades! No és meravellós? 

4. Penjar fotos. 

 

Una vegada tenim les fotos catalogades és tan senzill com, triar les fotos que 

volem penjar (Per als de la LOGSE, si aguanteu la tecla Control mentre aneu 

clicant es seleccionen varies fotos). 

 

Una vegada les tenim seleccionades fem clic en “Àlbum web” 

 

La primera vegada vos preguntarà que si ja teniu un conter de Picasa o no, jo 

com que soc valent ja l’he creat per vosaltres, així que triarem la opció “¿Eres 

usuario actual? Accede” 



 
 

Seguidament vos demanarà el nom d’usuari i la contrasenya del usuari, que 

com vos he dit ja esta creat: 

 

El usuari i la contrasenya la teniu al PDF que vos he manat per correu 

 

Una vegada identificats ja voreu la finestra de pujar les fotos: 

 
Una vegada ací hem de tenir en compte unes quantes cosetes: 



 

- On posa Àlbum web, hem de triar si volem crear un Àlbum nou, o afegir les 

fotos a un àlbum existent, si som ordenats quedarà be. 

 

Exemple: Ara heu anat molts a Itàlia, segurament tindreu varies carpetes amb 

fotos de Itàlia, no creeu un àlbum cadascú per a penjar les seues fotos, afegiu-

les al àlbum que hi haja d’Itàlia. Segurament el primer que penge fotos d’Itàlia 

es trobarà en que l’àlbum no està creat, pues que el cree i au, però els demés 

no creeu àlbums indiscriminadament.  

 

- On posa “Ajustes de subida”, assegureu-se que trieu l’opció “Tamaño 

mediano. Subida más ràpida. 1024 píxeles”, que és l’opció que menys 

ocupen les imatges i més ràpidament les pujareu. 

 

- On posa “Visibilidad” trieu l’opció “Público”. 

 

Les demés opcions poseu el que vos done la gana. 

 

Li doneu a “Aceptar” i en uns minutets tindrem les fotos penjades al Picasa. 

 

RESUMINT. 

No es penseu que açò de Picasa és el bagul de la Piquer, tenim 1G d’espai, així que no 

se’n empaseu. 

Si per el que fora, ens polim el Giga que ens donen hauríem de crear un usuari nou de 

Google Picasa i ens donarien 1G més, però açò ja ho mirarem més avant. 

 

 

 

 

“Fácil, Barato y para toda la família”  


