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1. INTRODUCCIÓN 
 

  A idea inicial de preparación dun recurso didáctico sobre mecanismos foi a elaboración dunha 

presentación, e así se levou a cabo. Elaborouse unha presentación con Neobook que ten un formato 

similar as que habitualmente se realizan en Power Point. Esta presentación ten unha característica que 

representa a vez unha vantaxe e un inconveniente, utiliza vídeos de simulación de mecanismos en 3D, 

esto dálle moito atractivo dende o punto de vista da presentación pero a cambio ocupa moito espacio. 

Imposible difundila a través da rede, aínda que sigue sendo un traballo válido para transportalo en CD. 

 Cando se concibe a idea de elaborar unha páxina web sobre o tema o primeiro que queda claro 

é que non se poden incluír os vídeos en 3D, hai que elaborar simulacións en dúas dimensións novas de 

algúns mecanismos. Tamén se toma como premisa manter, en certa medida, o espírito orixinal do 

proxecto, “ten que servir como presentación para impartir unha clase”. Esta esixencia é a que 

condiciona a estructura, deseño e presentación da web. 

 Ademais unha páxina web didáctica ten condicionantes propios, ten que ser unha fonte de 

consulta para o estudio e aprendizaxe, ten que ser motivadora en si mesma (esto é conveniente que 

sexa así), debe concibirse ca maior interactividade posible e gana se contempla un sistema de 

autoavaliación (cuestionarios). Con todas estas ideas como pauta establecese primeiro o ámbito de 

utilización e despois a forma final do recurso. 

 Que o ámbito de utilización do recurso sexa diverso é unha condición inicial que orienta a 

elaboración da unidade didáctica en forma de módulos independentes con entidade propia que 

funcionan en conxunto ou por separado en calquera equipo, con ou sen conexión á rede. Incluso se 

coidou o deseño para distintas resolucións de monitor, para que o resultado fora óptimo para calquera 

resolución. 

 A intención de darlle calidade didáctica a un material que podía ser criticado por tratar os 

contidos conceptuais con escaso texto condiciona a estructura e presentación do traballo. Da reflexión 

sobre as características que debe ter unha web didáctica, por encima dun alto nivel académico, 

chegouse a conclusión de matizar estrictamente os pasos que seguimos nos procesos de aprendizaxe, 

de aquí a concepción das fichas nas seccións: REPARA (ESTUDIA), OBSERVA, EXPERIMENTA e 

RESOLVE. 
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2. REQUIRIMENTOS DO SISTEMA 

 

 Hardware: 

  Tratase dunha páxina web elaborada para ser executada na rede, non esixe polo tanto 

moitos requisitos técnicos en canto as características do sistema, está comprobado o seu óptimo 

funcionamento nun equipo que na actualidade se considera obsoleto, e que se toma como referencia 

para establecer os requisitos de hardware mínimos: 

  - Procesador: 250 MHz 

  - Memoria RAM: 32 MB 

  - Tarxeta gráfica: 8 MB 

 E probable que a páxina se execute perfectamente nun ordenador cunhas características 

inferiores. 

 Software: 

  Está comprobada a súa execución nun sistema operativo Windows 98, e por suposto 

nas versións posteriores de Windows, aínda que as esixencias de software son superiores as que 

establecía o Hardware, é necesario para que corra a páxina dispoñer dos seguintes recursos: 

  - Sistema operativo Windows 98 ou superior 

- Internet Explorer 6 (necesítase para executar os cuestionarios realizados con 

Hotpotatoes). 

- O navegador debe ter instalada o plugin para executar aplicacións Java e outro para 

visualizar películas ca extensión swf de flash. 

- É necesario ter instalado un visualizador de películas swf de flash no ordenador. 

 Se dispoñemos dunha conexión a Internet non hai problema en conseguir o necesario para 

executar a páxina, non necesita máis recursos que moitas das colgadas da rede na actualidade, ademais 

facilítanse enlaces para a descarga automática tanto das aplicacións de Java como as de Flash, 

tampouco hai problema para conseguir unha actualización de Explorer a versión 6 ou superior. 

 

 

 

 No caso de que non se dispoña dunha conexión a rede e non teñamos instalados no ordenador 

os recursos necesarios, existe CD de distribución do recurso didáctico no que van incluídos os 

programas para que funcione, a saber: 
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 -A versión 6 de Internet Explorer 

-A Máquina Virtual Java 

-O reproductor de Flash SAFlashPlayer6 

Cun sistema operativo a partir de Windows98 e estes programas a aplicación pode ser 

executada en calquera ordenador sen que sexa necesario que estea conectado a Internet. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN NO CURRÍCULO DA ESO E DO 

BACHARELATO 

 

 Ó currículo vixente en Galicia para 2º da ESO na materia de Tecnoloxía dedica o III bloque o 

estudio das estructuras e mecanismos: 

 

 

A programación de contidos e obxectivos deste tema no IES a Sangriña de A Guarda é a que se 

mostra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULO OFICIAL DO BLOQUE III DE 2º ESO NA MATERIA DE TECNOLOXÍA 
 
III. ESTRUCTURAS E MECANISMOS. 

• Descrición e funcionamento de mecanismos de transmisión e transformación de 
movementos: pancas, poleas, engrenaxes, parafuso sen fin, piñón e cremalleira, leva, roda 
excéntrica, biela e manivela. 

• Relación de transmisión. Aplicacións. 
• Descrición do funcionamento de máquinas simples e identificación destas en dispositivos 

de uso habitual. 

Programacion 2º ESO 
UNIDADE 3. MECANISMOS 

Obxectivos 
1. Coñece-los diferentes mecanismos básicos de transmisión e transformación do 

movemento, así coma as súas aplicacións. 
2. Identificar mecanismos simples en máquinas complexas e explica-lo seu funcionamento 

no conxunto. 
3. Resolver problemas sinxelos e calcula-la relación de transmisión nos casos que sexa 

posible. 
4. Proceder á montaxe de mecanismos simples e conxuntos de mecanismos. 
5. Valora-la importancia dos mecanismos no funcionamento de máquinas de uso cotián. 
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Ó currículo vixente en Galicia para 1º de Bacharelato na materia de Tecnoloxía Industrial I 

dedica o III bloque o estudio dos elementos de máquinas e sistemas. 

Contidos 
Conceptos 

 Mecanismos básicos de transmisión e transformación do movemento (polea, polipasto, 
panca, rodas de fricción, sistemas de poleas, engrenaxes, parafuso sen fin, sistema de 
engrenaxes, manivela-torno, piñón-cremalleira, parafuso-porca, biela-manivela, cegoñal, 
leva, freo, embrague e sistemas de encaixamento). Constitución e funcionamento. 

 Lei da panca, momento de forzas e relación de transmisión. 
 Aplicacións dos distintos mecanismos. 

 
Procedementos 

 Recoñecemento de mecanismos. 
 Investigación das posibilidades funcionais dos distintos mecanismos. 
 Identificación de mecanismos simples en máquinas complexas, explicando o seu 

funcionamento no conxunto. 
 Resolución de problemas sinxelos e cálculo da relación de transmisión. 
 Representación de conxuntos mecánicos. 
 Montaxe de mecanismos e conxuntos mecánicos simples. 

 
Actitudes 

 Curiosidade por comprende-lo funcionamento dos distintos mecanismos. 
 Interese por coñece-lo funcionamento de obxectos tecnolóxicos de uso cotián. 
 Respecto polas normas de seguridade no uso de ferramentas, máquinas e materiais. 
 Actitude positiva e creativa ante problemas de tipo práctico e confianza na propia 

capacidade de alcanzar resultados útiles. 
 Disposición e iniciativa persoal para participar en tarefas de equipo. 

 

CURRICULO OFIAL DO III BLOQUE DE 1º DE BACHARELATO 
 
III Elementos de máquinas e sistemas. 
 -Concepto de máquina e sistema mecánico. Vantaxe e rendemento. Transmisión e transformación 
de movementos. Soporte e unión de elementos mecánicos. -Realización de sinxelas montaxes e 
modelización experimental de mecanismos característicos elementais. -Elementos dun circuíto 
xenérico: xerador, conductores, dispositivos de regulación e control, receptores de consumo e 
utilización. -Transformación, transferencia e acumulación de enerxía. 
-Representación esquematizada de circuítos. Simboloxía. Interpretación de planos e esquemas 
sinxelos. -Interpretación e simulación dalgúns circuítos emblemáticos e comúns na vida cotiá. 
-Valoración da conveniencia de facer un gasto moderado de enerxía.  
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Cando aparece a idea de elaborar un recurso educativo a modo de unidade didáctica usando as 

novas tecnoloxías multimedia, úsase como guía os textos oficiais de Tecnoloxía para Galicia de distintas 

editoriais e os documentos que aparecen enmarcados. 

 

4. ÁMBITO DE UTILIZACIÓN DO RECURSO DIDÁCTICO 

“MECANISMOS” 

 

 Partindo das premisas comentadas na introducción queda claro que se busca ampliar o ámbito 

de utilización máis alá ca mera consulta do recurso a través de internet, así se concibiu o proxecto 

dende a súa orixe. Esto en certa medida explica a estructura un tanto especial que ten. O ámbito de 

utilización pretendeuse que abarcara os seguintes aspectos:  

 Individual a través de Internet (é unha páxina web) 

 Individual directamente dende un PC sen conexión a Internet, no CD van incluídos os 

programas para que esto sexa posible. 

 Colectivo, tanto a través da rede como dun ordenador sen conexión, ca idea de que 

proxectalo nunha pantalla ou velo a través da TV permite un aproveitamento didáctico que 

nada ten que envexar ao uso individual. Ademais pode facerse sen que perda nada da súa 

calidade técnica. As películas interactivas de Flash están concibidas para que poidan ser 

visualizadas a pantalla completa xa que están configuradas de tal maneira que teñen 

habilitados os botóns selectores de cambio de tamaño. Incluso se poden usar as películas 

por separado en determinados casos, segundo a dispoñibilidade de tempo e recursos por 

parte do profesor e grupo, ou as características do alumnado en canto a dificultades de 

aprendizaxe. 

 Individual, en casos de diversificación e adaptación curricular. Como se comentou 

anteriormente a posibilidade de separar as películas de Flash,  as interaccións de Java e os 

cuestionarios da estructura da páxina (están concibidas como unidades en si mesmas), 

permite traballar con distintos niveis de capacidades dos alumnos, adaptándose 

perfectamente tanto aos que teñen máis dificultades como aos que non as teñen, incluso os 

cuestionarios que dentro dun tema están divididos en  varias partes, como os de rodas 

dentadas por exemplo, están separados por niveis claramente diferenciados. 
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5. MEDIOS UTILIZADOS E PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

Para facer unha relación ordenada dos medios utilizados na elaboración do recurso e comentar 

brevemente o proceso seguido, é necesario empezar establecendo unha división do traballo en bloques 

ou módulos perfectamente diferenciados: 

 Películas Flash, ca extensión swf, elaboradas co programa Swish 

 Applets Java, elaborados co programa Cabri Geometre e Cabriweb 

 Cuestionarios, elaborados ca aplicación Hotpotatoes 

 Marco para a coordinación dos contidos, elaborado co editor de páxinas web, Dreamweaver. 

Faise un listado dos medios empregados en cada un dos módulos e un breve comentario do 

procedemento de elaboración. 

 

5.1 Animacións Flash 

 Simulacións: Swish (Tamén se empregou para realizar debuxos sinxelos) 

 Figuras técnicas bidimensionais (debuxo e tratamento): 

o Autocad 

o Corel Draw 

o Macromedia Flash 

 Fotografías e imaxes tridimensionais (fontes, deseño e procesado) 

o Corel Draw (Obtención e tratamento) 

o Internet (Descarga) 

o 3DS Max (Deseño de imaxes tridimensionais). 

o Solidworks (Deseño de imaxes tridimensionais). 

o Adobe Illustrator (Deseño e tratamento) 

o Macromedia Fireworks (tratamento para optimizar para web) 

 No módulo de animacións Flash trátase de elaborar as películas que teñen a extensión swf. 

Nestas películas aparecen presentacións dos mecanismos con algunhas das súas características 

dimensionais, formulas, simulación de movemento e exemplos. É necesario dispoñer de debuxos 

técnicos, se estes son moi sinxelos (cadrados, rectángulos, barras) elabóranse no propio programa 

simulador, o Swish, se teñen certa complexidade técnica  (rodas dentadas, leva...) deseñase en Autocad 

o debuxo lineal, exportase o Corel para darlle recheos e degradados de cores, de aquí levase o Flash 

porque o Swish está moi limitado a hora de importar figuras, no Flash simplemente as gardamos nun 
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formato adecuado para ser importadas por Swish, este formato pode ser swf, xa que así mantén as 

características vectoriais e polo tanto a calidade. 

 

5.2 Applets Java 

 Deseño: Cabri Geometre 

 Conversión a html: Cabriweb e Cabrijava 

 Dreamweaver 

 Cabri Geometre é un programa de construccións e simulacións xeométricas que permite 

realizar construccións baseadas en xeometría plana e mover de forma manual ou automática estas 

construccións mantendo as relacións entre elas (interactividade). 

 O Cabriweb é un módulo independente do Cabri que permite editar nun visor os traballos de 

cabri e posprocesalos, mellorando o seu aspecto para ser despois compilados como arquivos ca 

extensión html con axuda do modulo Cabrijava, necesario para que as aplicación poidan ser 

visualizadas no explorador. 

 Con posterioridade os arquivos html son tratados co Dreamweaver para darlle o aspecto final 

mellorando o seu deseño. 

 

5.3 Cuestionarios Hotpotatoes 

 Texto e interface: Hotpotatoes 

 Imaxes: Autocad,  Corel Draw e Fireworks. Tamén hai algunhas reutilizadas do módulo de 

animacións e das usadas nas fichas que se prepararon para usar no Dreamweaver. Algunha das imaxes 

foi descargada directamente de internet dunha biblioteca que se ofrece como recurso para Hotpotatoes. 

 Hotpotatoes é un conxunto de ferramentas que permiten elaborar exercicios interactivos 

baseados en páxinas web, a interactividade dos exercicios conséguese mediante JavaScript. A versión 

que se usou para elaborar os exercicios foi Hotpotatoes 6, o módulo co que se elaboraron chámase, 

JQuiz, que para a versión 6 de Hotpotatoes permite elaborar cuestionarios de respostas múltiples, 

respostas cortas e multiselección, estes son os tipos de cuestións que aparecen na páxina. Outra 

característica da versión usada de Hotpotatoes é que as compilacións html son para Internet Explorer 6, 

por esto é polo que se necesita esta versión de Explorer para que corra a páxina. 

 O tratamento das imaxes neste caso é máis sinxelo que no anterior, a maioría delas xa estaban 

elaboradas e necesítase menos calidade xa que o tamaño é moito menor que nas películas Flash. O 

proceso é o mesmo que xa se comentou, realízase o debuxo técnico lineal, incluídas acotacións e texto 
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en Autocad e expórtanse a Corel Draw para darlle un aspecto máis atractivo, posteriormente as imaxes 

son tratadas co Fireworks para optimizalas conseguindo unha boa relación entre o tamaño e a calidade 

para  a presentación web. 

 

5.4 Dreamweaver 

 Dreamweaver é un  editor de páxinas web da empresa Macromedia, foi o programa usado para 

coordinar tódolos contidos elaborados cos outros recursos (Swish, Cabri e Hotpotatoes), así o que se 

fai con Dreamweaver é deseñar un modelo de paxina que sirva por un lado para introducir contidos en 

forma de texto e polo outro como enlace para as películas interactivas e cuestionarios. A páxina 

elaborada con Dreamweaver baseada en marcos ten 5 zoas con información perfectamente diferenciada 

incrustadas en 4 marcos. Son as seguintes: 

 Encabezamento: é onde aparece o título da páxina “MECANISMOS” 

 Zona de definicións xerais: xusto debaixo do encabezamento reservase unha zona para a 

aparición de texto con definicións xerais sobre os tipos de mecanismos que aparece cando pasamos o 

rato por encima dos bloques do menú que está á esquerda. 

 Zona de menú: Trátase dun menú emerxente elaborado con Swish que nos permite realizar unha 

dobre tarefa, é o que fai aparecer as definicións xerais cando pasamos o rato por enriba dos tres 

primeiros bloques á vez que aparecen os bloques do submenú, é  tamén o que fai aparecer as fichas 

cando facemos clic co rato en calquera dos novos bloques que aparecen. 

 Zoa de fichas: É a parte da páxina reservada para o ficheiro, nela irán aparecendo as fichas 

correspondentes a cada mecanismo cando as seleccionemos no menú, estas fichas están elaboradas 

con Dreamweaver, constan dunha parte con texto, onde se definen os mecanismos, e unha parte con 

iconas de imaxes que actúan de enlaces para facer aparecer as aplicacións interactivas 

correspondentes. 

 Zoa de pé: Neste caso a diferencia dos anteriores a zoa non é un marco, está incrustada en dous 

marcos distintos, é a zoa reservada para a información adicional, está elaborada con o propio editor.  
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6. GUÍA DIDÁCTICA 

 

O programa, aínda que pareza pretensioso, foi concibido para ser a súa propia guía, está 

concibido dun modo moi esquemático, como escrito nunha pizarra. Nas propias seccións da páxina 

quedan reflectidos os contidos e os obxectivos: 

REPARA: Contidos conceptuais expresados mediante texto para que o alumno estudie e aprenda 

algúns conceptos teóricos sobre os mecanismos que se está tratando. 

OBSERVA: Contidos conceptuais expresados mediante imaxes en movemento e fixas para que o 

alumno se reafirme nos conceptos adquiridos na lectura do texto, corrixa os conceptos erróneos e 

adquira una visión máis clara e intuitiva do mecanismo que se está a estudiar. 

EXPERIMENTA: Neste apartado ademais de seguir tratando os contidos conceptuais aparecen 

tamén contidos relacionados cos procedementos (Investigación das posibilidades funcionais dos 

distintos mecanismos), e cas actitudes (Curiosidade por comprende-lo funcionamento dos distintos 

mecanismos), así veñen recollidos estes contidos nas programacións e o deseño desta sección 

pretende exactamente o seu tratamento. 

RESOLVE: Nesta sección está dedicada ós obxectivos, polo menos a valoración dos mesmos: 

coñecer, identificar e resolver problemas. 

 Visto que o propio recurso pode valer de guía didáctica, bastaría con facer unha descrición 

detallada do mesmo para coñecer aínda mellor as súas posibilidades . 

 

6.1 Presentación 

 Ademais de para darlle vistosidade a páxina, foi concibida para motivar, para espertar 

curiosidade no usuario (de calquera idade), para que se pregunte ¿que haberá detrás desto? Debe 

espertar as ganas de facer clic co rato sobre as  bandeiras, a ver que pasa. 
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6.2 Páxina principal 

Cun deseño moi sinxelo consta do encabezamento, do menú e da potada do ficheiro. O menú 

actúa como buscador de fichas e esquema de todo o tema, facilitando unha visión xeral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cando pasamos o rato por enriba do menú este despregase, aparece na parte superior da ficha 

a definición correspondente ó cadro no que esteamos parados e no submenú novas opcións 

relacionadas co tipo de mecanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación debemos seleccionar unha das opcións que se nos presenten facendo clic co 

rato sobre calquera dos cadros que acaban de emerxer, nese instante ábrese o ficheiro na páxina 

A páxina principal antes de pasar o rato por  enriba do menú 

A páxina principal despois de  poñer o rato enriba dun bloque do menú 
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correspondente a ficha que acabamos de seleccionar e aparécenos a primeira información sobre o 

mecanismo seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dese momento o menú quedará estático ata que seleccionemos outro mecanismo, 

servíndonos de esquema. 

 

6.3 Ficha 

Na ficha que acaba de aparecer obsérvanse as seccións comentadas con anterioridade: 

REPARA, OBSERVA, EXPERIMENTA e RESOLVE. 

A primeira sección que debe analizarse e a que incorpora o contido na propia ficha, a sección 

REPARA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despois de seleccionar a opción rodas dentadas aparécenos a ficha correspondente 

Aspecto dunha ficha cas súas seccións correspondentes
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 Na sección REPARA como xa se comentou con anterioridade aparece un texto onde se tratan 

conceptos teóricos relacionados co mecanismo: definición, exemplos, características, fórmulas, etc. 

Esta sección é a primeira toma de contacto co mecanismo obxecto de estudio, debe ser lida 

atentamente para empezar a asimilar conceptos que se reafirmarán nas outras seccións, despois 

teremos que resolver un cuestionario relacionado en parte cos conceptos que aquí se dan. 

 

6.4 Observa 

 A seguinte sección é OBSERVA, o acceso a esta sección representase na ficha cunha icona no 

que aparece unha imaxe relacionada co mecanismo que estamos estudiando, o facer clic co rato sobre 

a imaxe aparece un novo elemento na pantalla, unha ventá pop-up que queda enriba da páxina, nesta 

ventá empezará a visualizarse unha película Flash que dependendo da importancia e extensión que se 

lle dea o estudio do mecanismo pode ter aspectos e duración distintos, se a extensión é pequena a 

película comeza a visualizarse directamente, se a extensión e maior apareceranos un menú no que 

seleccionaremos o que queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir deste momento comezamos a visualización da película interactiva, tódalas películas 

teñen un menú de navegación xeral cos campos: menú, seguinte e anterior  para movernos polas 

Despois de seleccionar a icona “observa” aparece unha ventá pop-up interactiva 
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distintas escenas, pode haber campos non activados, por exemplo se a película non ten menú este 

estará desactivado, se estamos na primeira escena e pulsamos en anterior non pasará nada. 

 

 

 Cando a película empeza a visualizarse e ten escenas largas ou aparecen conceptos de interese 

aparecerán dentro da película os botóns de navegación: adiante e inicio. Adiante é para avanzar a 

seguinte parte da escena e Inicio e cando queremos volver o principio da escena para que se volva a 

repetir 

 

 En calquera caso faremos unha navegación completa sempre que optemos pola opción 

“seguinte” do menú xeral para pasar dunha escena a outra e pola opción “adiante” cando esta apareza 

dentro dunha escena para continuar visualizando a mesma. 

 Hai que destacar a posibilidade de visualizar as películas Flash a pantalla completa actuando 

sobre o selector de tamaño 

 

6.5 Experimenta 

 Neste caso a icona que aparece na ficha ademais de ter representada a mesma imaxe que o da 

anterior sección leva enriba unha man que simboliza que imos a manipular algo, manipularemos a 

película interactiva elaborada co Cabri modificando distintas medidas e observando que sucede. O 

pulsar co rato sobre a icona “experimenta” aparece na pantalla unha nova ventá pop-up interactiva, é un 

Applet Java dunha sola escena que podemos modificar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú de navegación xeral

Aspecto da pantalla cando 
clicamos sobre o icono 
“experimenta”. Aparece o 
Applet interactivo de Java en 
forma de pop-up. 
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 Non tódolos mecanismos teñen enlace cun Applet de Java, este recurso elaborouse solo nos 

casos en que se considerou que resultaba interesante para mellorar a comprensión do mecanismo. 

 É importante sinalar que as películas Java solo funcionarán mentres teñamos o cursor dentro da 

ventá onde se visualizan. 

 Na figura observamos como se pode modificar o aspecto do mecanismo representado na 

película . O modificar as dimensións tamén se modifican os parámetros relacionados con estas, como 

por exemplo a velocidade 

 

 

 

 

 

 

6.6 Resolve 

 Á sección resolve accedese a través da icona que representa a imaxe característica do 

mecanismo cun signo de interrogación sobre ela. 

 Neste caso a páxina que carga faino no mesmo espacio da páxina principal, desaparece esta 

para aparecer no seu lugar o cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecto do cuestionario elaborado con Hotpotatoes 
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 No cuestionario aparecen distintas sección e opcións, así como distintos tipos de preguntas. É 

moi intuitivo e o seu manexo non representa ningunha traba. O cuestionario está configurado para que 

nos dea a puntuación global que temos acumulada despois de responder a cada pregunta. As preguntas 

poden ser de tres tipos, cunha sola resposta que hai que seleccionar, ca posibilidade de seleccionar 

varias respostas das que se nos ofrecen e por último aquelas nas que hai que teclear a resposta. 

 O menú superior permítenos volver a páxina principal ó rematar o cuestionario se pulsamos na 

opción “inicio”, ou no caso de que teña máis partes acceder á seguinte parte. As partes nos 

cuestionarios nos que aparecen están ordenadas por niveis, canto maior é o número maior é o nivel.  

 

 

 

 

O número de preguntas sobre cada mecanismo é distinto e ten relación coa importancia do 

mecanismo. 
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