
5. Arazoak konpontzea

5.2. Premia eta erantzun teknologikoak identifikatzea:

5.2.1. Tresna digitalak zentzu kritikoz ebaluatzea, sailkatzea 

eta erabiltzea

Besterik adierazten ez bada, dokumentuaren lizentziaren deskribapena honako hau da: Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia, 2020.

Konpetentzia Digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala



Arazoak konpontzea.
Premia eta erantzun 
teknologikoak 
identifikatzea

Tresna digitalak zentzu kritikoz 

ebaluatzea, sailkatzea eta 

erabiltzea



HELBURUAK

Gailu eta baliabide digitalen ahalmena eta mugak ulertzea.

Erabaki informatuak hartzea planteaturiko helburuak lortzeko 

zer teknologia erabili erabakitzean. 

Zure datuen segurtasunaz kontziente izatea.

Jarduera hau amaitzean, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



Gailu eta baliabide digitalak: zer dira eta nola 

funtzionatzen dute?

Gailu eta baliabideen arteko interaktibitatea

Teknologiarekin loturiko arazoak

Segurtasuna eta datuen babesa

AURKIBIDEA



GAILU ETA BALIABIDE DIGITALAK: ZER DIRA 

ETA NOLA FUNTZIONATZEN DUTE?

El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Es una identidad 
fragmentada y múltiple, 
compuesta por 
diferentes perfiles 
según el entorno o 
contexto en que se 
construya.

Gailu eta baliabide digitalak manipulatu edo 

erabili ahal izateko teknologiaren –

ordenagailua, smartphonea edo tableta–

beharra duten material kodetuak dira, eta 

zuzenean edo urrutiko sarbide elektroniko 

bidez kontsultatu daitezke.



GAILU ETA BALIABIDE DIGITALAK: ZER DIRA 

ETA NOLA FUNTZIONATZEN DUTE?

El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Es una identidad 
fragmentada y múltiple, 
compuesta por 
diferentes perfiles 
según el entorno o 
contexto en que se 
construya.

Baliabide digital guztiek badituzte zenbait ezaugarri:

Multimedia izaera Interaktibitatea

Irisgarritasuna Malgutasuna

Modulartasuna Moldakortasuna

Interoperabilitatea Eramangarritasuna



GAILU ETA BALIABIDE DIGITALAK: ZER DIRA 

ETA NOLA FUNTZIONATZEN DUTE?

El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Es una identidad 
fragmentada y múltiple, 
compuesta por 
diferentes perfiles 
según el entorno o 
contexto en que se 
construya.

Ezaugarri komunak dituzten arren, baliabide digital guztiak ez dira 
berdinak, eta ez dute modu berean funtzionatzen. Bakoitzak bere 
berezitasun eta konfigurazioak ditu, egin beharreko lanaren araberakoak. 
Horri dagokionez, kritiko izan beharra dago, eta eskura ditugun baliabide 
guztien artean ebaluatu zein den egokiena kasu bakoitzean.

Ezagutzen edo menderatzen dugun baliabidea ez da beti egokiena 

lan edo zeregin akademiko jakin bat egiteko. Komeni zaizu zer beste 

alternatiba dauden aztertzea. 



GAILU ETA BALIABIDE DIGITALEN ARTEKO 

INTERAKTIBITATEA

El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Gaur egun, baliabide gehienak bateragarriak 
dira gailu guztiekin. Hori dela eta, kasu 
askotan ez da beharrezkoa ordenagailu bat 
erabiltzea, eta aski da Interneteko konexio 
on bat izatea eta gailu bat konektatzea 
orotariko baliabideak eskuratzeko. 
Aprobetxatu sareak eskaintzen dituen 
onurak. 



TEKNOLOGIAREKIN LOTURIKO ARAZOAK 

El conjunto de datos
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Teknologiarekin arazorik edo zailtasunik izanez gero, lehen 
pausoa baliabide guztiek izan ohi duten laguntza teknikoaren 
atala bilatzea da, zure zalantzak argitzeko. Horretaz gainera, zure 
ikastegiko EAZra ere jo dezakezu (Erabiltzaileentzako Arreta 
Zerbitzua) laguntza eske. 

EPS/MGEP: 6334@mondragon.edu

HUHEZI: tzt.huhezi@mondragon.edu

Enpresagintza: cau.enpresagintza@mondragon.edu

BCC: informatica@bculinary.com
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El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Es una identidad 
fragmentada y múltiple, 
compuesta por 
diferentes perfiles 
según el entorno o 
contexto en que se 
construya.

Europar Batasunean bizi den kontsumitzailea eta erabiltzailea zaren 
aldetik, badituzu zure segurtasunarekin eta datuen babesarekin 
loturiko eskubide batzuk. Europako legeditik kanpoko enpresa eta 
baliabideak erabiliz gero, ordea, ez duzu babesik izango. Horregatik, 
zerbitzu edo baliabide batean alta egin aurretik, kontsultatu nola 
erabiliko dituzten zure datu pertsonalak eta baliabidea erabili bitartean 
landu edo baliatuko dituzun datuak.

SEGURTASUNA ETA DATUEN BABESA



El conjunto de datos 
sobre una persona u 
organización, 
accesibles de forma 
pública través de 
Internet. 

Es una identidad 
fragmentada y múltiple, 
compuesta por 
diferentes perfiles 
según el entorno o 
contexto en que se 
construya.

SEGURTASUNA ETA DATUEN BABESA

Privacy Shield baliabide elektronikoa nazioarteko 
enpresek europar herritarren datuak erabiltzeko 
behar duten ziurtagiri bat da. Haren bitartez egiazta 
dezakezu zer aplikaziok betetzen duten datuen 
babesari buruzko Europako legea. 
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