
Veurem com fer un botó de l’estil 2.0 amb gimp.

Primer obrim el nostre gimp i ens n’anem a Arxiu>nuevo i creguem un document de 200×75:

Ara posem el color de front en un verd fosc (#007800) i el de fons en verd més clar (#91c100) i 
seleccionem la ferramenta degradat. Ens posem sobre el document i fem un degradat.

Arredonirem els cantons. Piquem a Seleccionar>Seleccionar Tot. Piquem novament a Seleccionar i 
busquem l’opció Rectangle arredonit donant-li els valors que veieu en la imatge:



Vos apareixerà la imatge seleccionada amb els bords arredonits però encara ens queda un altre pas. 
Ens anem a editar>copiar i ara editar>pegar com>Imagen nova. Ja tenim la base del botó amb 
degradat i cantons arredonides en un nou document. Tanquem l’anterior.

Seleccionem la ferramenta Selecció de rectangles i fem una selecció en el document semblant a què 
veieu en la imatge. Repetim els passos que vam fer en el pas 2. Selecció>Rectángulo arredonit, li 



donem un ràdio de 60pixeles i polsem en OK.

Fijamos el color de frente en blanco y el de hondo en negro. Picamos en la herramienta degradados 

i la configurem perquè el degradat siga de blanc a transparent.

Fem un degradat dins de la selecció com veieu en la imatge, començant des de dalt fins al final de la 
selecció.

Ja tenim el nostre botó. Ara deseleccionamos (Seleccionar>nada) i li posem un fons al botó. Posem 



que ho volem per a un blog blanc. Creguem una nova capa i la posem davall del botó. Seleccionem 
la ferramenta de farcit, i amb el color de front en blanc, pintem la capa. Guardem el botó en 
arxius>guardar i li poses l’extensió amb la qual volem guardar-ho (en la part de baix picar sobre la 
fletxa del calaix perquè es despleguen les opcions).

El resultat


