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PRÀCTIQUES - UNITAT 7: ELS DOCUMENTS PDF
PRÀCTICA 1: Instal·lació dels programes necessaris per a creació de PDF’s
Amb un dels programes que es nomenen al dossier hi ha suficient per a crear PDF’s,
però em sembla bona idea tindre com a mínim el “PDFCreator” o l’ “Adobe Acrobat”
perquè creen una impressora virtual que ens permet imprimir des de qualsevol
programa i no només des del processador de text. Tot el que es pot imprimir en paper
des de qualsevol programa, es pot imprimir en un PDF (des d’un editor de partitures,
des de l’Autocad, des d’un programa de retoc fotogràfic, des del navegador web, des
d’un programa de geometria, etc)
Instal·larem un o diversos dels programes proposats.
PRÀCTICA 2: Creació de documents PDF a partir del MS Word
Per fer la pràctica obrirem els documents anomenats:
- Text_per_convertir_a_PDF_01-03.doc
- Text_per_convertir_a_PDF_04.doc
Quan els tinguem oberts amb el MS Word els convertirem a PDF provant els diferents
programes de que disposem. Imprimirem un amb la impressora virtual PDF que
tinguem instal·lada (“Adobe PDF” o “PDFCreator”). Si tenim més programes de creació
de PDF’s instal·lats, el provarem amb el segon arxiu. En cas contrari l’imprimirem amb
el mateix programa que el primer.
Al guardar-los els posarem el mateix nom que tenien però acabat en PDF. Després
pujarem els PDF al bloc de continguts 10, com ja havíem dit en la unitat anterior.
PRÀCTICA 3: Creació de documents PDF a partir d’altres programes
Per provar la creació de PDF’s amb altres programes podeu imprimir a partir del
navegador web la pàgina principal del curs oficial que esteu fent. Penjarem el PDF
resultant també al bloc de continguts 10.
NOTA:
Si imprimim amb el navegador Firefox, aquest ajusta la pàgina web que està
imprimint (la redueix) per a que càpiga en el paper (paper físic o PDF). És una funció
molt bona que té aquest navegador.
Si fem servir el navegador IExplorer, podem imprimir les pàgines web apaïsades per
tal de que no ens les talle per la dreta.

PRÀCTIQUES - Moodle: Eina per a la formació a distància
CEFIRE Ontinyent

PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES (Però molt aconsellables)
Per realitzar aquestes pràctiques cal tindre instal·lat l’Adobe Acrobat.
PRÀCTICA 4: Edició de documents PDF amb Adobe Acrobat
Ara el que farem serà modificar documents PDF afegint pàgines, eliminant-ne,
canviant-les d’ordre, etc.
- Obrirem Adobe Acrobat i després obrirem des d’aquest programa el document que
hem creat anomenat “Text_per_convertir_a_PDF_01-03.pdf”
- Llavors anirem a “Documento/Paginas/Insertar” i afegirem
(Text_per_convertir_a_PDF_04.pdf) darrere de la última pàgina.

l’altre

pdf

- Amb “Documento/Paginas/Extraer” podrem crear un nou PDF a partir d’alguna de les
pàgines del que teníem obert. Per exemple crearem un nou PDF amb les pàgines 2 i 3
i li direm Text_per_convertir_a_PDF_02-03.pdf
- Amb “Documento/Paginas/Reemplazar” podem substituir alguna de les pàgines amb
altres que tinguem preparades en un altre PDF.
- Amb “Documento/Paginas/Eliminar” llevarem alguna de les pàgines del nostre PDF

PRÀCTICA 5: Creació avançada de documents PFD
En cas de voler modificar els ajustos predeterminats de l’Acrobat, en el moment
d’anar a imprimir, obrirem les “Propietats” de la impressora “Adobe PDF” i veurem
que podem modificar la “Configuración de conversión de PDF de Adobe”. Per defecte
és “Standard” però nosaltres podem elegir per exemple “Alta calidad” per evitar que
les nostres fotos perdin qualitat en el PDF creat.
Normalment utilitzarem la configuració que ve per defecte perquè té una bona relació
qualitat/espai.

