
5. Arazoak konpontzea

5.3. Teknologia digitala sormenez erabiltzea:

5.3.1. Tresna berritzaileak
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Teknologia digitala
sormenez erabiltzea Tresna berritzaileak



HELBURUAK

Tresna berritzaileak aurkitzea.

Edukiak sortzeko eta arazoak konpontzeko azken 

belaunaldiko tresna batzuk ezagutzea. 

Ulertzea halako tresnekin sormenez konpon 

ditzakezula arazoak.

Jarduera hau amaitzean, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



Sarrera (nola aurkitu tresnak)

Aurkezpenak: Prezi

Infografiak: Piktochart

Testuak: Medium

Mapa kontzeptualak: Cmap Tools

Audioa: Audacity

Kartografia: Google Maps

Bideoa: Animaker

Grafikoak: Tableau

Datu kualitatiboen analisia: Atlas.ti

AURKIBIDEA



Android tableta edo telefonoen erabiltzaileok 
Google Play-n bilatu ditzakezue aplikazioak.

SARRERA

Apple ordenagailu, tableta edo telefonoen 
erabiltzaileok App Store-etan bilatu ditzakezue 
Mac OS edo iOSerako aplikazioak.

Gaur egun, esku-eskura ditugu hainbat eta hainbat tresna berritzaile, 
erabilerrazak eta doakoak. Halako tresnak oso lagungarriak izango 
zaizkigu modu ezohiko, sortzaile eta eraginkor batean zereginak 
betetzeko eta arazoak konpontzeko.

Modulu honetan, 

zure lanean 

erabiltzeko tresnen 

aukeraketa bat 

eskaintzen dizugu.

Linuxen erabiltzaileok Linuxen aplikazio-
gordailuetan bilatu ditzakezue, hala nola Gnome-n.

Tresnak ez dira zure gailuan instalatzeko programak edo aplikazioak soilik. 

«Hodeian» dauden tresnak gero eta ohikoagoak dira.

Tresnak Google bilaketa bat eginez bilatu ditzakezu, helburua edo beharra 

adierazita: «aurkezpen-tresnak» edo «mind maps tools». Zure lanerako 

baliabide sorta bat eskainiko dizute.

Windowsen erabiltzaileok Microsoft Store-n bilatu 
ditzakezue.



AURKEZPENAK

Honako programa hau gomendatzen dugu aurkezpenetarako: 

Prezik sare sozial funtzioa ere betetzen du, gure 

aurkezpenak partekatzeko eta zabaltzeko aukera emanez. 

Jakina, bestek sorturiko aurkezpenak ere aurkitu eta erabil

ditzakegu (baldin eta egileak onartzen badu).

Doakoa da. Txantiloi, ikono, letra tipo eta irudi pila bat 
dauzka aukeran.

Haren erakargarritasun nagusia zoom sistema da, oso 
aurkezpen dinamikoak egiteko aukera ematen baitu.

Prezi

Aurkezpenak egiteko beste tresna 

berritzaile batzuk: Knovio eta Emaze.

https://prezi.com/
https://www.knovio.com/
https://www.emaze.com/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


INFOGRAFIAK

Hona hemen infografia erakargarriak egiteko tresna bat:

Infografiak egiteko beste tresna berritzaile batzuk: Canva eta Visme.

Piktochart

Infografia txundigarriak sortzeko programa profesional hori
doan erabil daiteke, eta txantiloi, ikono, letra tipo eta aukera
sortzaile ugari jartzen dizkigu eskura.

https://www.visme.co/es/
https://create.piktochart.com/output/4883377-dia-de-la-mujer-trabajadora-co
https://create.piktochart.com/output/4883377-dia-de-la-mujer-trabajadora-co
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


TESTUAK

Testuak idazteko eta zabaltzeko beste tresna berritzaile batzuk: WordPress eta Blogger.

Medium

Testu bat argitaratzeko edo zabaltzeko toki bat behar
baduzu, hona hemen tresna lagungarri bat:

Autoargitalpenetarako plataforma bat da, ediziorako eta
testuen tratamendurako funtzioak dituena. Zabaldu nahi
ditugun testuak gordetzeko eta multzokatzeko balio digu.

https://wordpress.com/
https://www.blogger.com/about/?bpli=1
https://medium.com/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


MAPA KONTZEPTUALAK

Mapa kontzeptualekin lan egiteko beste tresna batzuk: MindManager eta XMind.

CmapTools

Mapa kontzeptualek ikasten edo lanak prestatzen
laguntzen digute. Badira mapa kontzeptualak egiteko
tresna ugari:

Programa honen bitartez, ia profesionalki lan egin
dezakegu mapa kontzeptualekin. Tresna ugari ditu, eta
webgunearen bitartez zabaldu ditzakegu gure sorkuntzak.

by JasonMoraRuiz is licensed under CC BY-SA 4.0

http://www.mindjet.com/es/
http://www.xmind.net/
https://cmaptools.uptodown.com/windows
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dise%C3%B1o_de_investigaci%C3%B3n_Grupo_150001A_577_Mayo_de_2018.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


AUDIOA

Audioekin lan egiteko beste tresna berritzaile batzuk: EXPStudio eta Ardour.

Audacity

Audio-grabazio bat prestatu, editatu, nahasi edo beste
edozer gauza egin behar badugu, honako tresna hau erabil
dezakegu:

Audacityk audioa profesionalki tratatzeko aukera ematen
du. Plugin eta efektu ugari dauzka, eta ez da zaila nola
erabiltzen den ikastea.

by Festor is licensed under CC BY-SA 3.0

https://audacity.uptodown.com/windows
http://www.expstudio.com/downloads.htm
https://ardour.org/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pantallazo-Audacity.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


MAPAK

Mapekin lan egiteko beste tresna berritzaile batzuk: HERE WeGo eta Waze.

Google Maps

Mapekin lan egiteko, tresna hau gomendatzen dizugu:

Google Mapsek hainbat eta hainbat sormen-aukera
eskaintzen ditu, geolokalizazioaz eta mapez harago.
Ibilbideak egin eta gorde daitezke, edo museoetako edo
beste eraikin batzuetako bisita birtualak, edo distantziak
neurtu, mapa historikoak ikusi, datuak seinalatu, eta abar.

https://www.google.com/maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps
https://www.waze.com/es/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


ANIMAZIOA

Animazioekin lan egiteko beste tresna berritzaile batzuk: Powtoon eta Scratch.

Animaker

Animaziozko bideoak egiteko, gure tresna kutuna honako
hau da:

Haren bitartez, animazio sinple baina sormenez beteak,
originalak eta pertsonalizatuak sor ditzakegu. Animazioa
esparru konplexu bezain zirraragarria izanik, oso
interesgarria da animazioak egiteko tresna bat izatea
ikasteko denbora askorik behar izan gabe.

https://www.animaker.es/
https://www.powtoon.com/home/g/es/
https://scratch.mit.edu/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


GRAFIKOAK

Grafikoekin lan egiteko beste tresna berritzaile batzuk: DataWrapper eta Plotly.

Tableau Public

Grafikoak egiteko tresna berritzaile ugarien artean, honako
hau gomendatzen dizuegu:

Doako erabilera eta biltegiratzea. Infografia-funtzioak,
animazioa eta kalkulu-orria eskaintzen ditu, datuak
modu adierazgarri batean eta sormenez beterik
aurkezteko.

https://public.tableau.com/es-es/s/
https://www.datawrapper.de/
https://plot.ly/
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


DATU KUALITATIBOEN ANALISIA

Grafikoekin lan egiteko beste tresna berritzaile batzuk: MaxQDa eta Nvivo.

Atlas.ti

Datu kualitatiboen analisirako, honako programa hau
aukeratu dugu:

Gizarte-zientzietan eta humanitateetan, datu kualitatiboen
analisia funtsezkoa da. Atlas.ti programak tresna bikainak
eskaintzen ditu horretarako.

https://atlasti.com/es/
https://www.maxqda.com/
http://www.qsrinternational.com/nvivo-spanish
https://medium.com/@nachogil/el-lado-oscuro-de-la-creatividad-4ee9348026b0


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:
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https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak

