
Ordear 

 

Permite construir palabras a partires das 
letras ou ordear frases.

1.- Imaxe complementaria.

2.- Tipo de interacción: arrastrar a etiqueta 
ou escribir.

3.- Texto, aquí pode escribir unha palabra 
ou unha frase . Se escribe varias separadas 
por comas, LIM escolle unha de xeito 
aleatorio. 

Ordear imaxes 

  

Para ordear series de imaxes.

Serve para crear series, traballar nocións 
temporais etc.

1.- Imaxes ( ata 6 ). 

Pirámide. 

  

Tipo de páxina na que o usuario deberá 
escribir palabras segundo a información 
que se lle ofrece.

1.- Palabras.

2.- Texto informativo.

Pódese utilizar a modo de crucigrama.

Cadros. Este tipo de páxina serve para traballar 
conceptos espaciais.

1.- Grella para o deseño do debuxo. Prema 
co rato para marcar/desmarcar un cadro. 
Prema nas cores da parte inferior (4) para 
escoller unha cor. Facendo clic dúas veces 
borra o cadro. 

2.- Opcións para o usuario:
Repetir: reproducir o mesmo debuxo.
Invertir: debuxar marcando os ocos.
Simetría: facer o mesmo debuxo pero con 
simetría.
Desplazar: reconstruir o debuxo pero cun 

EdiLIM. Guía Rápida Versión 3.2                                                                    14



desplazamento de un cadro á dereita.
3.- Se activa esta opción, LIM crea un 
debuxo aleatorio. Pode indicarlle a LIM que 
utilice cores 

Plantilla. Tipo de páxina que permite crear contidos 
mediante o uso de modelos.

1.- Modelos dispoñibles. Amosan a 
colocación da imaxe e o texto.

2.- Marco de imaxe. Arrastre unha imaxe 
ata este marco.

3.- Marco de texto. Escriba ou arrastra un 
texto.

4.- Editor HTML 

5.- Cores de fondo e texto.

6.- Campo de resposta. Se escribe neste 
cadro, o usuario terá que escribir o mesmo 
texto para que a avaliación sexa correcta. 

7.- Botón. Escriba unha ligazón e un texto. 

Parellas 2.  

Páxina parafacer asociacións: imaxe-imaxe 
o imaxe-texto.

1.- Imaxe.

2.- Imaxe asociada.

3.- Texto asociado.

4.- Cores de fondo e tapa.

5.- Tempo máximo para a resolución do 
exercicio. 

Fraccións 

 

Páxina que permite crear actividades de 
operacións con fraccións.

1.- Imaxe que se utiliza para ilustrar a 
identificación de fraccións.
2.- Fracción.
3.- Operación: 
suma,resta,multiplicación,división, 
comparación (=), recoñecemento (r) o 
debuxo (p).
4.- Segunda fracción.
5.- Resultado. Só é necesario escribirlo no 
caso de que o autor esixa un resultado 
exacto, en caso contrario LIM valida 
cualquer fracción correcta ( equivalentes ).
6.- Forma de resolución da actividade: 
Escribir a resposta ou utilizar un teclado en 
pantalla.
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