
Manual Ardora – Novas páxinas multimedia – Texto e imaxes

Manual para elaborar con Ardora páxinas que 
conteñen texto e imaxes.

1-Abrimos Ardora e vamos ao menú: Arquivo-Nova 
páxina multimedia-Texto e imaxes

Elo abriranos unha nova vetá na que se nos ofreceran 
espazos para texto e imaxes.

2-Insertamos imaxes

Hai catro zonas na pantalla semellantes á da imaxe.
En cada unha destas zonas poderemos insertas 
imaxes, reordenalas ou borralas.
É moi importante o tamaño das imaxes xa que se son 
moi grandes non deixarán espazo para os textos.
En moitos casos seguramente teremos que inserir 
imaxes só dun lado da pantalla.
As imaxes e os parágrafos van asociadas, de xeitos 
que as imaxes de textos superiores forman un mesmo 
nivel ou parágrafo.

3-Inserimos texto

Temos dous espazos para insetar o 
texto, ao que poderemos dar 
formato de cor, tamaño, negiña ou 
suliñado.

4-Indicamos o nome da carpeta da actividade e onde a gardamos

Debo dar nome á carpeta onde gardar 
a actividade (só 6 caracteres) e logo 
indicar onde se vai gardas no PC

Creación de Actividades didácticas multimedia en liña con Ardora – 2012                     1 de 1 



Manual Ardora – Novas páxinas multimedia – Texto e imaxes

5-Creación da web html da aplicación

Unha vez posto completada a pantalla cos textos, imaxes e 
carpetas de almacenamento, debo preparar a páxina html que 
lance a actividade.

Para elo premo na pestana “Páxina web”

 

6-Definición dos parámetros da web

No primeiro recadro escribo o 
enunciado da actividade.

Logo o Título da ventá.

Finalmente o Autor/a

7-Gardar a actividade e publicación

 (1) Gardamos a actividadeno código de ARDORA

e finalmente publicámola (2)

Con elo crearáse a carpeto co nome de só 6 caracteres que 
previamente indicamos e dentro desa carpeta un arquivo 
.html que será o lanzador da actividade e unha nova carpeta 

cos arquivos necesarios para executar a actividade de imxaxe e texto.
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O aspcto final da actividade podería ser semllante a:

Se quixeramos distribuir a actividade teriamos que empregar (entregar) o arquivo .html e a carpeta 
que o acompaña.
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