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Informazioa eta datuen 
tratamendua.
Nabigazioa, bilaketak eta 
informazioaren filtratzea, 
datuak eta eduki digitalak

WEBGUNEAK EBALUATZEKO 

IRIZPIDEAK



HELBURUAK

Webguneetatik lortutako informazioa ebaluatzeak 

duen garrantziaz jabetuko zara.

Eduki digitalak ebaluatzeko irizpide nagusiak zein 

diren identifikatu ahal izango duzu.

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



LABURPENA

● Zergatik da beharrezkoa bilatzaile baten bidez 

lortutako informazioa ebaluatzea

● Webguneak ebaluatzeko irizpideak



ZERGATIK EBALUATU 

BEHAR DUGU

Internetek datu base zientifikoak eta sarbide libreko aldizkari elektronikoak,

biltegi instituzionalak, liburutegien katalogoak... kontsultatzeko aukera ematen

digu, baina, bilatzaile bat erabiltzen dugunean, kalitatezko informazioa

okerreko eta zaharkitutako informazioarekin, irabaziak lortzeko sortutako

informazioarekin etab. nahastuta agertzen da.

Horregatik, ebaluazioak are garrantzi gehiago hartzen du Interneten askatasunez

bilatuz aurkitu dugun informazioaz ari garenean.



Google-n egindako bilaketa batek itzulitako emaitzak arretaz
ebaluatzeko arrazoi ugari dago :

● Biltegi, datu base edo katalogoetan ez bezala, inork ez du
informazio hori hautatu. Guk egin beharreko lana da hori.

● Edonork, anonimoki argitaratu dezake informazioa
Interneten, inork argitaratzen denaren egiazkotasunik
ziurtatu gabe.

● Edukia iragankorra izan daiteke.
● Dokumentu motak eta iturriak heterogeneoak dira eta

egituratu gabe agertzen dira.

ZERGATIK EBALUATU 

BEHAR DUGU



Egiletza:

● Nor da egilea? 

● Bere egiaztagiririk edo curriculuma 
agertzen da?

● Harremanetarako informaziorik 
eskaintzen du? 

● Zein da bere filiazioa?

● Url-ak erakundea (.org) edo enpresa 
(.com) den adierazten du?

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

https://economistasfrentealacrisis.com/colaboracion-con-eldiario-es/
http://economiajoseluisflores.blogspot.com/


Objetibotasuna:

● Webgunearen xedea argi agertzen da? 

● Iragarki komertziala du?

● Produktu bat saltzen saiatzen dira?

● Egiazko eta egiaztatutako informazioa edo iritzi 
artikuluak eskaintzen ditu?

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

https://juliobasulto.com/menopausia-nutricion/
https://www.danone.es/es/salud/tendencias/alimentos-sanos-diario.html


Edukia: 

● Informazioa modu egokian dokumentatzen
dute?

● Bada datuak egiaztatzen dituen beste iturri
fidagarririk?

● Kalitatezko estekak edo erreferentzia 
bibliografikoak eskaintzen ditu? 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

https://yotuspanishoil.com/salvado-de-trigo/propiedades-del-salvado-de-trigo/
https://agarciasantos.wordpress.com/2015/08/31/gluten-que-es-y-su-importancia-en-nutricion/


Eguneraketa: 

● Argitaratze data agertzen da? 

● Eguneratua dago? 

● Hautsitako estekak ematen ditu?

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

http://paleontologia-y-evolucion-ucm.blogspot.com/
http://cinabrio.over-blog.es/


Erabilgarritasuna: 

● Informazioa modu logiko eta intuitiboan 
antolatuta dago? 

● Irakurgarria den modu batean idatzita 
dago? 

● Erakunde arduraduna erraz ezagut 
daiteke? 

● Sarbide publikoa edo mugatua du?

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 

http://www.universia.es/
http://www.piramicasa.es/es/index.htm


Oinarrizkoa gogoratu:

Egiletza:

Arduraduna identifika dezakezu?

Harremanetan jar zaitezke?

Objetibotasuna:

Zerbait saltzen saiatzen dira?

Zergatik eta norentzat argitaratu da?

Edukia:

Kanpo estekak eta/edo bibliografiarik 

gehitzen du?

Eguneraketa:

Edukia eguneratua dago?

Hautsitako estekak ditu?

Erabilgarritasuna:

Webgunetik nabigatzea erraza da?

Ba al dago instituzio edo erakunde arduradunera doan 

lotura zuzenik?

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 



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

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

Orona Ideo Kanpusa. 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

