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Actividade na que temos que completar un encrucillado coas definicións que se achegan: 

 

 Na pestana "Actividade" aparecen os seguintes elementos: 

 

 

 ZONA 1 

 O primeiro que faremos será elaborar o encrucillado con lapis e papel, e unha vez o 

elaboremos, indicaremos o número de filas e columnas necesarias como para conter todas as palabras 

cruzadas que creamos nos campos da parte superior esquerda, editando filas e columnas. 
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 ZONA 2 

 

 Na cuadrícula que formamos, iremos introducindo os nomes e cruzando as palabras ata que o 

encrucillado estea completo e reproducirémolo introducindo as letras e os cadros negros na grella da 

dereita: 

 

 

 Para introducir un cadro negro abonda con pulsar a barra espazadora e para eliminar o contido 

dunha cela pulsaremos a tecla "Supr". Para facilitar a introdución de datos en horizontal ou vertical, 

podemos pulsar o botón coa frecha vermella que está á esquerda da táboa para inverter a dirección de 

introdución de palabras. 

 

 Indicar que se escribimos todas as palabras cruzadas e deixamos os 

cadros negros en branco sen ningunha letra neles, cando se execute a 

actividade só aparecerán no encrucillado as celas onde existan letras as celas 

sen encher non aparecerán: 
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ZONA 3 

 

 Nesta área introduciremos e daremos formato aos elementos que vaian formar parte das 

definicións. 

 

 Facendo dobre clic en calquera parte das táboas da parte inferior esquerda (debaixo da palabra 

"Horizontais" ou "Verticais") abrirase unha ventá emerxente onde podemos introducir os datos: 

 

 

 Na parte superior esquerda aparecerá unha das palabras (a primeira) que aparece no 

encrucillado do grupo das horizontais ou das verticais, dependendo da táboa na que fixeramos dobre 

clic. Nestes campos introduciremos os elementos que queiramos que aparezan nas definicións: texto 

gráficos, sons. Unha vez o fagamos podemos usar os botóns de frecha verde (1) para acceder ás 

seguintes palabras. 

 

 O campo 2 permítenos escribir un texto, pulsando no botón 3 poderemos engadir un gráfico, 

pulsando nos botóns 4 introduciremos sons, nos campos 5 indicaremos as dimensións do gráfico en 

caso de que exista, o botón 6 é para cancelar e o 7 para aceptar unha vez introduzamos os datos para 

todas as palabras. Como sempre, se queremos eliminar algunha imaxe ou algún son usaremos os botóns 

vermellos. 

 

 Unha vez completemos as definicións 

horizontais e verticais, na parte inferior esquerda 
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poderemos indicar o tipo de letra dos textos das definicións (1), o seu tamaño (2), o ancho do 

rectángulo que conterá o texto da definición e que se situará á dereita do encrucillado (3) e se o recadro 

terá sombra ou non (4).                                                                                                                                                                                       

 

 

 ZONA 4 

 

 Neste recadro podemos escoller o tipo de letra (1) e 

o tamaño (2) para as palabras que van ir dentro dos 

recadros do encrucillado, se o rectángulo que rodea toda a 

actividade vai ter os vértices redondeados ou non (3) e se 

queremos que a actividade sexa compatible con 

dispositivos táctiles como comprimidos, móbiles, etc. (4) 


