
 

8 

 

Ficha 6.- Elementos que 

compoñen a barra de 

ferramentas do E.D.I. 

 

O primeiro que temos que facer é premer a icona do notebook para abrir a pantalla da pizarra dixital. Unha vez feito esto 

aparece unha páxina como a imaxe que se atopa enriba deste texto na que se inclúe a barra seguinte con casi tódalas 

feramentas do encerado dixital: 

 

BotónBotónBotónBotón    Use esta ferramenta paraUse esta ferramenta paraUse esta ferramenta paraUse esta ferramenta para    BotónBotónBotónBotón    Use esta ferramenta paraUse esta ferramenta paraUse esta ferramenta paraUse esta ferramenta para    

 Crear un novo ficheiro en blanco do Notebook. 
 

Activa a captura(cámara de fotos) 

 
Abrir un ficheiro de Notebook. 

 
Activa a cámara de documentos de Smart Board. É 
necesaria esta cámara para que funcione. 

 
Gardar un ficheiro no que estamos a traballar. 

 
Creación de tablas 

 
Pegar algo que cortamos ou copiamos en outro 
ficheiro. 

 Selecciona calquera obxecto da páxina. Cando 
estamos a usar unha ferramenta e queremos deixar 
de usala pulsamos no punteiro. 

 Magnificar, facer algo máis grande, zoom. 
 

Rotuladores e marcadores. Serven para pintar. Se 
pulsamos na pestaña da súa dereita podemos 
escoller o rotulador que queiramos ou ben 
personalizalo ao noso gusto. 

 Desfacer algo que fixemos é non nos gusta. 
 

Rotulador creativo. Son rotuladores divertidos que 
pintan con diferentes motivos. Non se poden 
personalizar. 

 Refacer algo que eliminamos. 
 

Borrador. Podemos pulsar na icona e borrar coa 
mano u ben utilizar o que está na bandexa da 
pizarra. O grosor de borrado tamén se pode 
personalizar premendo na pestaña da súa dereita. 
So borra o que se escriba cos rotuladores. 

 Eliminar os obxectos seleccionados. Serve para 
eliminar imaxes ou formas que dibuxamos e que non 
fai desaparecer o borrador 

 
Liñas: Serve para crear diferentes liñas. Podemos 
utilizar as que xa veñen prediseñadas ou ben 
personalizalas ao noso antoxo. 

 
Amosar a páxina previa do Notebook. 

 
Formas: Serve para crear diferentes formas. Temos 
que pinchar na forma que queramos e despois 
pinchar e arrastrar na pantalla. Tamén se poden 
personalizar. Para deixar de facer formas temos 
que pinchar no punteiro. 
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 Amosar a páxina seguinte do Notebook. 
 

Rotulador de recoñecemento de formas: Para 
aqueles que non debuxamos moi ben. Converte as 
liñas e formas que debuxamos dándolle un aspecto 
máis uniforme. 

 
Insertar unha páxina en blanco despois da páxina na 
que estamos a traballar. 

 
Rotulador máxico: Ten dúas función. Se debuxamos 
un cadrado actúa como zoom. Para facer o que 
vemos máis grande pinchamos no medio do cadro 
e arrastramos cara a dereita e para facelo mási 
pequeño cara a esquerda. Se debuxamos un circulo 
serve como foco para centrar a atención que 
podemos mover. Para eliminar calquera das dúas 
función pulsamos na X 

 
Persiana: tapa a páxina do Notebook cunha especie 
de persiana. Para movela podemos pinchar nos 
puntiños das esquinas e arrastrar ou ben pinchar na 
X para eliminala de todo. 

 
Recheo: Con esta ferramenta podemos dar cor ao 
interior de calquera forma que debuxemos: círculo, 
cadrado, triángulo,… Pódese personalizar a cor 
que queremos aplicar. 

 
Executa a vista de pantalla completa. Para salir de 
ela basta con pinchar na X 

 
Introducir texto. Pinchamos na icona, seleccionamos 
o tipo de letra e arrastramos no escritorio para 
que salga o cadro de texto para poder escribir. 
Podemos personalizar o texto se non nos gusta 
ningún. 

 
Executa a vista dunha sola páxina ou ben de dúas á 
vez. Para cambiar dunha vista a outra pinchar na 
mesma icona. 

 
Personalizar fondo pantalla. Con este botón 
podemos darlle cor ao fondo da pantalla. Eleximos 
cor e efecto que lle queremos dar. 

  
 

Por último esta flecha serve para colocar a barra 
de ferramentas na parte superior ou ben na parte 
inferior da pantalla. Pódese ser útil cambiala para 
que os nenos lle cheguen. 

 

 

  

   

   

 

 

 

 


