


Ibilbidea

Zer egingo dugu?

Kapsula-lantegi  honetan,  aurkezpen  bat  modu 
errazean  diseinatu  eta  sortzeko  modua  azalduko 
dugu, hura proiektagailuaren edo ADE arbel digital 
elkarreragilearen  bidez erakusteko  eta,  are  gehiago, 
web 2.0 aplikazioen bitartez Interneten partekatzeko.

Aurkezpenak ezagutzeko eta horiekin praktikatzeko, 
Impress erabiliko  dugu.  OpenOffice paketeko 
berariazko tresna da eta, editore bikaina izateaz gain, 
erabilera libreko eta doako softwarea da. Jatorria: Morguefile

Zein urrats emango ditugu?

1. Hasteko, ikuspegi orokorretik aurkezpen bat zer den azalduko dugu eta lantegiaren 
muina garatzeko programa aurkeztuko dugu: OpenOfficeren Impress.

2. Tresna  hori  nola  erabiltzen  den  jakiteko,  urratsez  urrats  azalduta,  irakasleei 
zuzendutako kasu praktiko bat garatuko dugu: Azalpeneko aurkezpen bat sortzea.

3. Nork bere kasa praktikatzeko, Impressekin, eta Slideshare eta Google Docs web 2.0 
tresnekin  Aurkezpen elkarreragileak  diseinatu,  argitaratu  eta  partekatzea  izeneko 
ariketa proposatzen dugu. 

4. Amaitzeko,  kapsula-lantegiko  zenbait  autoebaluazio-jarduera  proposatzen  ditugu, 
jorratutako  kontzeptuen eta  prozeduren  inguruko  gogoeta  bultzatzeko,  eta  horiek 
errazago ulertzeko.

Nola aurkezten ditugu materialak?

Hainbat  formatu  konbinatuta,  kapsula-lantegiaren  edukiekin  lan  egiteko  dauden  aukerak 
eskaintzearren.

• Bertsio osoa inprimagai, PDF formatuan.
• Bertsio elektronikoa WEB formatuan.
• Bideotutoretza bertsioa, atal batzuk. 

Has gaitezen!

DISEINATU MODU ERRAZEAN ZURE AURKEZPENA IMPRESSEKIN
ETA PARTEKA EZAZU WEB 2.0 APLIKAZIOAK ERABILITA



1. Aurkezpen-editorea: OpenOfficeren Impress

Proiektatu  ahal  izateko,  diapositiben bitartez  azalpen  grafikoak  diseinatu  eta  egiteko  tresna  da 
aurkezpen-editorea.  Diapositibek  testua,  irudiak,  animazioak,  bideoak,  audioak,  hiperestekak,  etab. 
barne har ditzakete.

Hezkuntzaren esparruan,  aurkezpen-editoreak hainbat  une eta testuingurutan erabili  ohi  dira.  Geuk, 
hasiera batean, gutxienez honako hauek nabarmentzen ditugu ikasgelan lan egiteko:

 Ahozko azalpenean laguntzeko aurkezpenak sortzea.
 IKTak erabilita, ikasleekin sormenezko jarduerak garatzeko aurkezpenak diseinatzea. 

OpenOffice.org 2.0 suite ofimatikoaren aurkezpen-editorea da Impress. Horrek, gainera, beste tresna 
hauek biltzen ditu: testu-prozesadorea (Writer), kalkulu-orria (Calc), datu-baseen kudeatzailea (Base), 
matematika-ekuazioen editorea (Math) eta grafiko bektorialen diseinatzailea (Draw). Pakete hori guztia 
multiplataforma da (Windows sistema eragilerako nahiz Linuxerako balio du) eta lizentzia “librea”  du, 
GPL (lizentzia publiko orokorra) izenekoa. Hortaz, inolako kanonik ordaindu behar izan gabe erabili eta 
bana dezakegu.

Impressi dagokionez, hasteko, esan genezake erabilerraza eta Microsoften Power Pointekin bateragarria 
dela (erabilgarritasun handiko ezaugarria, zalantzarik gabe). 

Lehen flash baten bidez hurbilduko gara Impressera, aurrerago xehetasunez ezagutzeko. Lantegi-
kapsularen lehen edukiak hauek dira:

• OppenOffice deskargatu eta instalatzea.
• Aurkezpenen morroia.
• Programaren egitura: menu-barra, tresnak, diapositiben panela, zereginen panela eta diapositiba.

• OpenOffice deskargatu eta instalatzea

Agian, programa ikastetxearen eta ikasleen ordenagailuetan dagoeneko instalatuta egongo da. Hala eta 
guztiz,  betiere  komeni  jakitea  da non aurki  daitekeen  eta  nola  instalatzen den (oso  erraz  eta  azkar, 
gainera).

Lehenik, sartu http://es.openoffice.org/ web-orrian. Helbidea gogoratzen ez baduzu, Interneten bilaketa 
egin dezakezu Googlen “openoffice” idatzita:

http://es.openoffice.org/


Deskargatu programa Openofficeren orrian (izatez, aplikazioen suite osoa deskargatuko duzu), 
Deskargatu aukeraren gainean klik eginda.

Jarraian, hautatu Gorde fitxategia eta PCan nahi duzun karpetan ipini (erreparatu non jartzen duzun; 
izan ere, zenbaitetan programak deskargatzean ez baikara hortaz ohartzen, eta gero kosta egiten da 
fitxategia aurkitzea).



Zure ordenagailua erabiltzen duen sistema eragilea aukeratzen du (Windows, Linux, Mac, Solaris…)

 

Behin OpenOffice deskargatu ondoren, egin klik ikonoaren gainean eta bete jarraibideak. 



Ondorengo irudian instalatzaileak zein itxura duen ikusten da. Ia ez duzu ezer egin beharko, Hurrengoa 
botoian klik eginez prozesuari jarraitu besterik ez, Amaitu botoira iritsi arte.

Urrats sinple horien bidez jadanik OpenOffice instalatuta izango duzu ordenagailuan. 



Orain euskara hizkuntza paketea jaitsiko dugu gure suitea pertsonalizatu ahal izateko. Zuzendu 
zaitez eta deskarga ezazu artxiboa.

Instala  ezazu  programa  Artxiboetan.  Openoffice  irekitzean  menu  nagusira  joan  eta  Herramientas-
Opciones  aukeren  artean  "Vasco"  hauta  ezazu  interfaza  bezala,  aurrezehaztuaren  ordez.  Itxi  ezazu 
Openoffice eta interfaza euskaraz berriro irekitzean ikusgai izango da

OpenOffice eskuratu eta instalatu

• Impressen aurkezpenen morroia

Abiarazi  Openoffice haren ikonoan klik bikoitza eginda. Agertuko zaizun menuan, softwareak biltzen 
dituen programa guztiak dituzu. Hautatu Aurkezpena.

http://www.miauladigital.net/eskola_euskera/impress_descargainstalacion/impress_descargainstalacion.htm


Jarraian, aurkezpenen morroia agertuko da. Mota zerrendatik gehien interesatzen zaizun aukera hautatu 
eta, Hurrengoa sakatuta, aurkezpenaren lehen diapositiba sortuko da.

Programarekin ohituta bazaude, Impressen sartzen zaren bakoitzean morroia ez agertzeko, markatu Ez 
erakutsi morroi hau berriro aukera.

Impress-eko aurkezpen-morroi

http://www.miauladigital.net/eskola_euskera/impress_diapos/impress_diapos.htm


• Programaren egitura: Impressen lan-eremua

Hona Impressen lan-eremuaren irudia:

1. Menu-barra: Ohiko aukera nagusiak biltzen ditu, besteak beste, Fitxategia, Ikusi, Txertatu, 
Formatua eta Laguntza. Beste programa ofimatiko batzuek (adibidez, testu-prozesadoreak edo 
kalkulu-orriak) duten barraren oso antzekoa da.

2. Tresnak: Lasterbideak ikono moduan, menu-barrak gaitzen dituen aukera batzuetarako. Esango 
genuke nolabaiteko “bidezidorrak” direla, zure erabilera pertsonalaren arabera gaineratu edo 
ezaba ditzakezunak.

3. Diapositiben panela: Aurkibide moduko aurkezlea da, aurkezpena osatzen duten diapositiba 
guztiak erakusten dituena.

4. Zereginen panela: Aurkezpenaren diseinua lantzeko eremua da. Txantiloi moduko diseinuak eta 
orri maisuak ditu, aplikatzeko prest dauden trantsizioez eta animazioez gainera.

5. Diapositiba: Interfazearen erdialdean, hautatu dugun eta/edo unean lanean ari gareneko 
diapositiba agertzen da.

Ongi!  Impress instalatuta  eta  abian  jartzeko prest  dugu.  Jarraian,  ekin diezaiogun kasu  praktikoari: 
Aurkezpen bat sortzea.



2. IKT Programazioa

IKT gaitasunak*

*Esparruak: 

M. Metodologikoa

P. Profesionala

T. Teknologikoa

J. Jarrerazkoa

M. Aurkezpenetarako Impress eta web 2.0 aplikazioak erabiltzea 
material didaktikoa prestatzeko eta, horrela, jarduera pedagogikoetan 
laguntzeko, etorkizuneko lan-jarduna hobetzearren. 

M. Ikasgelan hainbat estrategia didaktiko aplikatzea, hardware gailuak 
erabilita (aurkezpena, jarduera elkarreragilea, arbel digitala...), 
ikaskuntza errazteko.

M. Aurkezpenen bidez ikasteko inguruneak antolatzea eta diseinatzea, 
curriculuma lantzeko.

P. Irakaslearen curriculum-esparruari etekin handiena ateratzea, 
dagokion irakaskuntza-arloan IKTek duten eragina baliatuta.

T. Hainbat soluzio mota sortzeko, aurkezpenetarako editoreak eta 
aplikazioak erabiltzea, adibidez, Impress, Slideshare eta Google Docs. 

J. Ikasgelan IKTak sartzeak dakartzan aukerak onartzea.

IKTarekin lotutako 
berariazko helburuak 

 Impressekin aurkezpen bat sortu eta irekitzea.
 Testua txertatzea, eta estiloak eta koloreak aplikatzea.
 Irudiak txertatzea: lerroak, geziak eta taulak.
 Irudiak eta soinuak txertatzea.
 Aurkezpenari trantsizioak gaineratzea eta diseinua aplikatzea.
 Slideshare eta Google Docs erabilita aurkezpenak on line 

argitaratu eta partekatzea.

IKT edukiak  Aurkezpen bat sortzea.
 Aurkezpenean testu-elementuak eta multimedia elementuak 

diseinatu eta gaineratzea.
 Slideshare eta Google Docs erabilita aurkezpenak on line 

argitaratu eta partekatzea.

Gutxieneko 
eskakizunak 

 Informatika-ekipoei eta sistema eragileari buruzko oinarrizko 
kontzeptuak. 

 Internet bidezko nabigazioari buruzko oinarrizko kontzeptuak. 
 Testu-prozesadoreen inguruko oinarrizko ezagupenak. 

Autoebaluaziorako 
irizpideak  

 Impressekin aurkezpen bat behar bezala irekitzea.
 Testua behar bezala txertatzea, eta estiloak eta koloreak 

aplikatzea.
 Aurkezpenari lerroak, datak eta taulak, eta irudiak eta soinuak 

ere egokiro eranstea.
 Aurkezpenari mugimendu-trantsizioak gaineratzea.  
 Slideshare eta Google Docs erabilita aurkezpena argitaratzen eta 

partekatzen jakitea.



3. Kasu  praktikoa:  “Luzera-unitateak”  azalpeneko  aurkezpena 
sortzea

Impress baliabide  erabilgarria  da  ikasgelan  hainbat  metodologia  lantzeko,  esaterako,  problemak 
aurkeztu  edo  ebaztekoak;  izan  ere,  informazioa  aurkezteko  bereziki  diseinatutako  tresna  ofimatikoa 
baita. 

Impressen  (eta  beste  edozein  aurkezpen-editoreren)  ezaugarri  nagusietakoa  da  testua  multimedia 
elementu asko eta askorekin konbina dezakegula: irudiak, animazioak, soinuak, etab. Elementu horiek 
gehiegi  edo  behar  ez  denean  ez  erabiltzea  komeni  da;  horrek,  lagundu  beharrean,  ikasleek 
aurkezpenarekiko arreta galtzea ekar baitezake. 

Hasierako  aholku  hori  ahaztu  gabe,  kasuari  ekiteko,  aurkezpen  bat  diseinatuko  dugu  ikasgelan 
azaltzeko. Aurkezpenean, Impressen bidez erraz ezartzen diren elementu erabilgarri nagusietako batzuk 
barne hartuko ditugu (testua, grafikoak, multimedia, etab.).

Horretarako, urrats hauek emango ditugu:

a) Aurkezpen bat sortzea. 
b) Testua editatzea, eta estiloak eta koloreak aplikatzea.
c) Irudiak txertatzea: lerroak, geziak eta bestelako ikonoak.
d) Taulak gaineratzea.
e) Irudiak eranstea.
f) Audioak lotzea.
g) Bideoak gaineratzea.
h) Diseinua pertsonalizatzea.
i) Trantsizioak aplikatzea.
j) Aurkezpena gorde eta ikustea.

Presta zaitez Luzera-unitateak lanaren edukia Impressekin aurkezteko! 



A) Aurkezpen bat sortzea 

Abiarazi Openoffice ordenagailuko programen menutik eta hautatu Aurkezpena aukera.

Morroia abiaraziko da. Oinarrizko 3 urratsi jarraituz gero, dagoeneko lanean has gaitezke.

1. Utz ezazu dagoeneko markatutako aukera, hau da, Aurkezpen hutsa, eta hautatu Hurrengoa:



2. Hautatu diapositibaren diseniua eta aurkezteko bidea. Aukera lehenetsiak markatuta utziko ditugu eta 
aurrera egingo dugu Hurrengoa gainean klik eginda.
 
 

Aurrebista aukera aktibatuta dagoenez, hautatu hondoren bat eta panela agertuko da. Adibidez, Urdin 
iluna (hyt-darkblue) hondoa hautatuz gero, hau izango litzateke zure hondoaren itxura:



3. Morroiak  zenbait  aukera  erakusten  ditu  aurkezpenerako  animazioak  eta  ekortze-abiadurak 
gaineratzeko. 55 trantsizio-efektu eta 3 abiadura daude: motela, ertaina eta azkarra.

Gure kasurako, aukera hauek hautatuko ditugu: Efekturik ez ( hau da, diapositibak pasatzean inolako 
trantsizio-efekturik gabe) eta Abiadura ertaina (diapositiba batetik bestera aldatzeko ikus-abiadura).

Eta, morroiarekin laguntzeko lehen prozesu hau amaitzearren, Sortu botoian klik egingo dugu.



B) Testua editatzea, eta estiloak eta koloreak aplikatzea.

Behin aurkezpena sortuta, lehen diapositiba hutsik agertuko zaigu. 



Zer azaldu nahi dugun argi dugunez (aurkezpenarekin hasi aurretik oso gomendagarria da haren egitura 
eta edukiak diseinatu izatea), eskuinaldeko lehen diapositibaren diseinua hautatuko dugu.

Izenburua eta edukia idatziko ditugu, dagokion eremuan klik eginda.



Nabarmendu letra lodiz nahi duzun testua. Horretarako, hautatu testua kurtsorearekin eta sakatu  Letra 
lodia tresna-barran.

Impressen, testua editatzeko tresnak intuitiboak dira, testu-prozesadore batean bezalaxe. Erraza, ezta?
Orain, testua justifikatuko dugu. Hortaz, hura hautatu eta Lerrokatu aukeraren gainean klik egingo dugu 
tresna-barran.



Jarrai dezagun! Testuari bi galdera erantsiko dizkiogu edukia osatzeko.
Idatzi nahi dugun lekuan kokatuko gara, bertan klik egingo dugu eta testu berria idatziko dugu. 
Erreparatu galderak berriz ere letra lodiz nabarmendu ditugula.



Lana gorpuzten ari dela-eta, une egokia da aurkezpena gordetzeko eta hura aurreratuagoa dugunean 
aldaketak ez galtzeko.
Horretarako, egin: Fitxategia – Gorde honela 

Bestela, joan tresna-barran irudian hautatuta agertzen den ikonora (kapsula-lantegi honetan hasieran 
azaldu ditugun "lasterbide" horietako batera).

Gorde ezazu fitxategia izen erraz batekin. Hobe da azenturik edo hutsunerik ez jartzea, beste ordenagailu 
batzuetan irekitzeko garaian arazorik egon ez dadin. Jarraian, Impressek honako pantaila hau erakutsiko 
du:



Ezkerraldeko menuan, non ipini nahi duzun aukeratu (1). Idatzi izena (2) eta gorde ezazu (3). Konturatu 
nola ekintza hori baino lehen Impressek “Izengabea 1”  izena ematen diola:

Eta, behin izena eman diogula, “longitud.odp” gisa agertzen da (Impressek “.odp” izena edo luzapena 
erabiltzen  du  bere  aurkezpenak  identifikatzeko).  Power  Pointek  ".ppt"  erabiltzen  du  bere 
aurkezpenetarako.



Jarrai dezagun! Gaineratu dezagun beste diapositiba bat edukia are eta hobeago egituratzeko. 

Eransteko, saguaren eskuineko botoiarekin klik egingo dugu diapositiben paneleko ezkerraldeko 
edozein lekutan. 

Berez, Impressek, hurrengo diapositiba sortzeko, hasiera batean lehen diapositibarako hautatu dugun 
diseinua erabiliko du: 



Bestela, diseinua aldatu nahi izanez gero, Diseinuak menuan gehien interesatzen zaiguna hautatu eta 
hura markatu besterik ez dugu egin behar. 



Edukiaren antolaera hobetzeko, bi diapositiben artean (aurrekoa eta sortu berri duguna) testua zatituko 
dugu eta, bide batez, bakoitzean irudiak erantsiko ditugu.

Beste diapositiban txertatu nahi dugun testua sagurekin hautatuko dugu:



Menu-barrako Editatu aukerara joko dugu eta Ebaki hautatuko dugu. 

Testua kopiatuko duguneko diapositiban kokatuko gara, haren gainean klik eginda.

Editatu menura itzuliko gara; baina, oraingoan, Itsatsi hautatuko dugu. 



Paragrafoa diapositiba berrian txertatuko da.



Testua beste kolore eta estilo batzuekin editatuko dugu. Diapositibaren testu-koadroa (hura inguratzen 
duen laukizuzena) hautatu eta Formatua menura joko dugu.
 

Menuan aurkituko dugun lehen aukera Karakterea da. Bertan, letra-tipoa, estiloa eta tamaina hauta 
ditzakegu. Hautaketa egin ondoren, Ados sakatuta aldaketak gordeko dira:

Formatua mentutik, Paragrafo barruan, aukera dugu paragrafoa lerrokatzeko edo, Zenbakikuntza edo 



binetak erabilita, zerrenda-moduan antolatzeko.

Gure testuari ukitu artistikoagoa emateko, Impressek Fontwork galeria eskaintzen digu (tresna-barrako 
ikonoen artean kokatuta dago).

Fontwork galeriaren ikonoan  klik egingo dugu. Fontwork hitza agertuko da eta gogokoen dugun 
diseinua hautatuko dugu.

Diapositiban bere horretan txertatuko da Fontwork testuarekin:



Testuan klik egingo dugu Fontwork hitza formatu hautagarri eta editagarrian agertu arte, irudian 
adierazten den bezala. 

Hitzaren gainean komeni zaiguna idatziko dugu, esaterako, “Luzera unitateak”.

Sartu dugun testuak jatorrizkoa automatikoki ordezkatuko du, eta Kito! Ikusi duzu zein erraza den 
sormenezko testuak editatzea?

C) Irudiak txertatzea: lerroak, geziak eta bestelako ikonoak

Tresna-barran, lerroen, irudi geometrikoen, marrazkien, bineten eta gezien adibide ugari aurki 
ditzakezu.



Tresna-barran kokatutako Gezia ikonotik gezi-eredu bat hautatuko dugu.

Jarraian, hura txertatuko duzuneko testura jo. Saguaren ezkerreko botoia sakatuta duzula, marraztu 
gezia irudian ikusten duzun bezala:



Tresna-barran Kolorea hautatuta, geziaren kolorea alda daiteke. 

Era berean, irudiko edozein puntutan kokatuta, tamaina eta forma alda ditzakegu. 

Gurutze-moduko ikurra agertzen denean hura arrastatuz gero (ezkerreko botoiari sakatuta eutsiz sagua 
mugitu), gezia kokalekuz aldatuko dugu diapositiba barruan.

Eta, zauria sendatzea baino, ez egitea hobe denez, aurkezpena berriro gordeko dugu Gorde  ikonoaren 

gainean klik eginda: 



D) Taulak gaineratzea

Jarrai dezagun gure diseinuarekin. Orain, eduki gehiago editatzeko taula bat sortuko dugu. Horretarako, 
Txertatu menuko Taula aukerara joko dugu.

Zutabeen eta errenkaden kopurua zehazteko, gezien bidez behar ditugunak markatuko ditugu. 
Aldaketak gordetzeko Ados sakatuko dugu eta diapositiban taula sortuko da.



Taula hautatzeko haren ertzean saguarekin klik eginda, Taula menua agertzen da. Bertatik, besteak beste, 
errenkadak eta/edo zutabeak txertatu eta ezabatzeko nahiz taularen kolorea aldatzeko aukera dago.

Taularen barruan idatziko dugu edozein gelaxkatan klik eginda eta, luzera-unitateen adibidea osatzeko, 
errenkada gehiago txertatuko ditugu Erantsi errenkadak ikonoan klik eginda.

Modu erraz horretan, datuen taula izango dugu gure diapositiban.

E) Irudiak eranstea

Gure  aurkezpena bistakoagoa egiteko,  oso  erabilgarria  izango  dugu irudiak  eranstea.  Interneten  lor 
ditzakegu  Googleren irudi-bilatzailetik;  edo  eskaneatuak  nahiz  argazki-kameratik  deskargatuak  izan 
daitezke. 

Zenbait  formatu daude irudiak tratatu eta gordetzeko.  Bereizmen handiagoa eta,  ondorioz, pixeletan 
informazio  gehiago behar  duten irudietarako TIFF edo BMP formatuak erabili  ohi  dira.  Normalean, 
lanaren  azken  helburua  dokumentu  bat  paperean  kalitate  ertainaz  edo  goi-mailako  kalitateaz 
inprimatzea denean erabiltzen dira formatu horiek. Formatu konprimituak ez direnez, irudi bakoitzeko 
toki dezente okupatu ohi dute disko gogorrean.



Aurkezpenean  formatu  horiek  soilik  erabiltzen  baditugu,  fitxategia  amaieran  oso  astuna  izango  da 
zalantzarik gabe; irudi ugari badaude, ireki, manipulatu, gorde, e-mail bidez igorri, etab. egiteko garaian 
maneiatzen zaila izateraino ere.

JPG edo GIF formatuak dira erabilienak, ordea, irteerako gailua pantaila denean, eta ez papera. Fitxategi 
konprimituak  dira  eta  irudien  zama  asko  murrizten  dute,  helburu  horretarako  irudiaren  kalitateari 
eragin gabe. Interneten eta pantailatik ikusteko diseinatutako edozein multimedia produkziotan, mota 
horietakoak dira irudi-luzapen hedatuenak. 

Hortaz,  formatu  horiek  dira  gomendagarrienak  aurkezpen baterako.  Normalean,  argazkietarako JPG 
erabiltzen da, eta GIF grafikoetarako.

Irudiak kamera digitaletik edo beste iturri batzuetatik TIFF edo BMP formatuetan kapturatzen badituzu, 
komeni  da horiek  edozein  irudi-editorerekin irekitzea  eta  Gorde honela  aukeratik  berriro  grabatzea; 
baina, kasu honetan, JPG edo GIF luzapenarekin. 

Bada, jarrai dezagun kasu praktikoarekin.

Dagokion  irudia  txertatu  aurretik,  diapositiban  lekua  egingo  dugu,  geziaren  kasuan  egin  dugun 
bezalaxe.

Txertatu menuan, Irudia - Fitxategitik  aukera hautatuko dugu:



Irudia bilatzeko leihoa ondorengoaren antzekoa izango da. Aukeratu kokalekua PCan (1), hautatu irudia 
(2) eta sakatu Ireki (3).

Irudia automatikoki diapositiban txertatuko da. Irudiaren gainean sakatuta, hura mugitzeko eta/edo 
birdimentsionatzeko aukera dago. 



Irudi-oin bat txerta dezakegu. Hori gomendagarria da irudiaren iturria edo egilea identifikatzeko. 
Irudiaren justu azpian klik egin, tresna-barrako Testua “bidezidorra” sakatu eta egoki iruditzen zaiguna 

idatziko dugu. 

Edukiaren formatua behar adina aldiz alda dezakegu, testua txertatzeari buruzko atalean lehen azaldu 
dugunez. 



F) Audioak lotzea

Orain, multimedia elementuren bat txertatuko dugu, adibidez, audioak eta bideoak. Audioen kasuan, 
Impressek soinu-katalogo bat eskaintzen du. Egin klik Galeria  ikonoan, tresna-barran:

 

Diapositibaren gainaldean menu bat agertuko da: 

Hautatu Soinuak:



Audioak entzuteko, egin klik bikoitza ikono bakoitzean. Soinu jakin bat interesatzen bazaizu, arrastatu 
ezazu diapositibaren aldera eta automatikoki erreproduzituko da zure aurkezpenean.

Zeure audio-fitxategiak oso erraz graba ditzakezu; adibidez, Windowsen soinu-grabagailua erabilita.

Hau  besterik  ez  duzu  egin  behar:  ordenagailuari  mikrofono  bat  konektatu,  grabagailua  exekutatu, 
grabatu eta fitxategia gorde Windowsek berez eskaintzen dizun luzapenarekin (.wav). Horrela, bai zuk, 
bai zure ikasleek, aurkezpenetan zeuen audioak gaineratu ditzakezue.

G) Bideoak gaineratzea

Bideo bat lotzeko, aurreko kasuan bezala jardun behar da, baina beste aukera batetik. Joan Txertatu filma 
eta soinua menura.



 

Impressek bilaketa-leiho bat irekiko digu ordenagailuan arakatzeko. Bideoren bat baldin badugu, hura 
aukeratu eta Ireki botoian klik egingo dugu, besterik gabe.



Diapositiban txertatuko da. Erraz mugitu ahal izango dugu nahi dugun lekuan erreproduzitzeko, objektu 
bat bailitzan.

PCan bideorik ez badugu, Internetetik jaitsi daitezke, adibidez,  Youtubetik edo  Google Videotik (biak 
Googleren zerbitzuak dira eta eskuragarri dituzu bilatzailearen helbidean: http://www.google.es).

Zeure bideoak sortu eta gaineratu nahi badituzu, ordea, erarik errazena da telefono mugikorrarekin edo 
kamera digitalarekin horiek grabatzea eta PCra pasatzea.

H) Diseinua pertsonalizatzea

Gure  aurkezpenak  diseinu  propioa  izan  dezan  (adibidez,  ikastetxearen  logoarekin  edo,  balego, 
ikasgelaren logoarekin bat etorriko den tonu grafikoa), diapositiben hondoa alda daiteke. Joan Zereginak 
alboko menura eta hautatu hondorako gogokoen duzun diseinua.

 
Zure aurkezpenaren hondoa hautatuta soilik, itxura guztiz aldatuko da. Proba itzazu lau diseinuak eta 
aukeratu... Azkarra izan da gero! 

http://www.google.es/


I) Trantsizioak aplikatzea

Zenbaitetan, ikus-entzuleen arreta erakartzeko, ikus-efektu jakin bat erabiltzen da diapositiba batetik 
bestera aldatzeko. “Ustekabe” horri trantsizio deritzo. Aurreko kasuetan bezala, baliabide hori ez da 
gehiegi erabili behar.

Diapositibei  trantsizioak  gaineratzeko  prozesua  hondoko  kolorea  aldatzearen  oso  antzekoa  da. 
Zereginak panel berean, egin klik Diapositiba-trantsizioa aukeran. Ikusiko duzunez, trantsizio mota 
dezente dago. Horietako edozein hautatuta, erdiko diapositibak efektua erakusten dizu.

Adibidez, Disolbatu trantsizioa aukeratuko dugu:



Trantsizioak funtzioa ere  Diapositiba- aurkezpena menuan dago, eta bertatik aurkezpena bistaratu 
edo konfiguratzeko aukera dago: 

J) Aurkezpena gorde eta ikustea

Behin trantsizioak aplikatuta, gure aurkezpena gordeko dugu. Horretarako, berriz ere klik egingo dugu 
Gorde edo, berriz izendatu nahi izanez gero, Gorde honela ikonoaren gainean. Azken kasu horretan, 
luzapenetarako beheko Mota menua zabaltzen baduzu, Impressek 15 formatutan gordetzeko aukera 
ematen du. 



Lanean ari gareneko formatua “.odp” da. Zerrendako lehena da, Impressek berez esleitzen duena. Baina, 
proiektuaren kopia beste formatu batean gorde dezakezu (esaterako, PDFn edo Microsoft PowerPoint-en 
–97/2000/XP–), ordenagailuen arteko bateraezintasunak saihestearren.

Aurkezpena gorde ondoren, hura bistaratzeko, egin klik menu-barrako Diapositiba-aurkezpena aukeran. 



4. ARIKETA: Aurkezpen elkarreragileak diseinatu, argitaratu eta partekatzea
Kapsula-lantegiaren  kapitulu  honetan  proposatzen 
dizugu  Impressekin  praktikatzea  eta  funtzionalitate 
berriak  ezagutzea,  ikasgelan  ikasleekin  lantzeko 
aurkezpen sinple baten adibidea ebaztean oinarrituta.

Jarraian,  Slideshare eta  Google Docs (web 2.0 tresnak) 
ezagutuko  ditugu,  aurkezpen  hau  nahiz  beste  edozein 
Interneten partekatzeko. 

Jatorria: Morguefile

Horretarako, eskema honi jarraituko diogu:

A) Ikasgelako  aurkezpen-adibidea: Asmakizunen  jolasa Impressekin. Orrien 
artean testua, irudiak, animazio pertsonalizatuak eta estekak txertatzea.

B) Aurkezpena  Interneten  partekatuko  dugu:  Nola  egin  Slideshare eta  Google  
Docsekin.

Saiatu! 



A) Ikasgelako aurkezpen-adibidea: Asmakizunen jolasa Impressekin

1. Abiarazi Impress eta ireki dokumentu huts bat.

2. Jarri hondoko kolore bat Formatua – Orrialdea aukeran. Erreparatu irudiei.

Orrialdea menutik leiho bat irekiko da. Hautatu Atzeko planoa.



Hautatu Kolorea eta aukeratu gustukoen duzuna. Egin klik Ados botoian: 

Impressek galdetuko dizu ea orri edo diapositiba guztietarako hondo bera jarri nahi duzun. Hala bada, 
aukeratu Bai:



Hona emaitza:

3. Editatu asmakizunaren testua, kapsula-lantegi honen aurreko ataleko argibideei jarraituz.

Txertatu izenburua Fontwork erabilita:



Eta, ondoren, testua sartu (hasi soluzioan pentsatzen):

 



4. Sortu diapositiba bat eta txertatu bi irudi Txertatu menutik:

Asmakizun honetarako, aurretiaz, Google Irudiak tresnaren bidez argazki egoki pare bat bilatu 
dugu. Egin ezazu zeuk ere.

Gure adibidearen harira, orain PCan arakatu eta diapositibak barne hartuko dituen bi irudietako bat 
hautatu beharko zenuke, asmakizunari erantzuteko bi aukera irudikatzen baitute. 

 



Diapositibak itxura hau izango luke argazkiekin:
 



5. Animazio pertsonalizatua  paneletik, erantsi animazio bana irudi bakoitzari.

Zabalduko den leihoan, hautatu, adibidez, lehen aukera. Aurrebista markatuta badago, gustukoa 
duzun ala ez ikusiko duzu:



Ados gainean klik egitean, Efektua laukian animazioa markatzen da. 

Jarraitu prozedura berari lainoen irudirako.

Bi efektu lotzean, Aldatu ordena aukera agertzen da. Lehendabizi bigarren irudia azaltzea nahi 
baduzu, igo ezazu geziarekin lehen lekura. Egin klik Erreproduzitu botoian eta emaitza ikusiko 
duzu.



6. Erantsi beste diapositiba bat eta erantzun zuzenerako testu bat editatu, adibidez: Bikain, asmatu 
egin duzu!

Beste diapositiba batean, erantzun okerrerako testua editatu, esaterako: Ziur al zaude? Saia zaitez 
berriro!



7. Txertatu hiperesteka bat. Egin klik ostadarraren argazkian eta exekutatu Txertatu-hiperesteka.

Eskuragarri dauden lau aukeretatik (ariketa honetarako zehazki), hautatu Dokumentua.

PCa arakatzeko leihoa agertuko da. Bilatu eta hautatu eraikitzen ari garen aurkezpenaren fitxategia 
(“El juego de las adivinanzas.odp”) eta egin klik Dokumentu barneko helburua.



Gure aurkezpenaren egitura ezkerraldeko panelean azalduko da. Hautatu Diapositiba 3 . Diapositiba 
horretan, ostadarraren irudiaren gaineko elkarreragina programatuko dugu. Ikasleak bertan klik egiten 
badu, agertu egingo da.

Lainoen argazkiari lotutako erantzunaren aukerarako, egin gauza bera eta hautatu 4. diapositiba.
Era berean,  diapositiban beste hiperesteka bat  txerta dezakezu “Saia  zaitez berriro” esaldiarekin, 
lehen orrira itzularazteko.



Aurkezpena PCaren disko gogorrean eduki beharrean Interneteko guneren batean bazenu, lehen 
urratsa litzateke menuko Internet aukera hautatzea. Jarraian modu berean jardun beharko zenuke 
diapositibak estekatzeko.

Amaitzeko, ez ahaztu Aplikatu botoian klik egitea aldaketa guztiak gordetzeko. 

Eta, bide batez, gorde lana tresna-barrako Gorde aukeratik.

Adibide hori asmakizun gehiagorekin zabaldu dezakezu, irudiak eta soinuak tartekatuta edo beste 
gairen bat jorratuta. 



B) Aurkezpena Interneten partekatuko dugu: Nola egin Slideshare eta Google Docsekin

Ikasleak motibatzeko modu egokia da gure aurkezpena Interneten argitaratuko dugula eta, horrela, 
etxean erakutsi ahal izango dutela azaltzea.

Aukera  horrekin  praktikatuko  dugu  horretarako  dauden  web  2.0  programetako  bi  hauetan: 
Slideshare eta Google Docs. Has gaitezen lehenarekin.

1. ariketa: Slideshare

Slideshare doako tresna da, erabiltzaileei aukera ematen diena aurkezpenak OpenOffice edo Power 
Point formatuan  argitaratu  eta  partekatzeko,  ondoren  Interneteko  link  edo  esteka  baten  bidez 
horietan sartzearren. 
Eman ondorengo urratsak ariketako aurkezpena web 2.0 zerbitzu horretan argitaratzeko



1. Sartu Slideshareren web-helbidean (http://www.slideshare.net/) eta egin klik Sign up aukeran, 
erregistroari ekiteko.

2. Osatu  formularioa  zure  datuekin  (egiaztatu  zure  e-mail  helbidea  zuzen  idatzita  dagoela, 
garrantzitsua baita) eta sakatu Join now. 

Slidesharek jakinaraziko dizu erregistroa arrakastaz egin duzula, baina behin-behinekoa dela. 

http://www.slideshare.net/


3. Baieztatu zure erregistroa confirm your e-mail address estekan klik eginda. Esteka hori posta 
elektroniko bidez igorriko dizu Sign up (formularioan) adierazi berri duzun kontura.

Slidesharek  aurrerantzean  erabiltzaile  erregistratua  zarela  automatikoki  jakinaraziko  dizu 
ondoren agertzen den orrian. Has gaitezen aurkezpena argitaratzen.



4. Hautatu UPLOAD aukera, aurkezpena kargatzeko prozesuari ekiteko.

5. Egin klik Browse and select files menuaren gainean, zure PCan arakatzeko eta aurkezpen-
dokumentua bilatzeko. 





Aurkezpena igotzeko prozesua hasiko da.

6. Prozesu horretan Slidesharek azalduko dizun formularioa osatu. Hori beharrezkoa da gune 
horretan informazioa kokatu eta bilatzen laguntzeko. Amaitzean, egin klik Publish all botoian:

Agian ez duzu berehala ikusiko, baina karga-prozesua gauzatzen ari dela jakinarazten duen mezua 
agertuko da.

Prozesua osatu ondoren, Slidesharek Impress aurkezpena Flash formatura aldatuko du, hura 
Internetetik ikuskatu eta beste internauta batzuekin partekatu ahal izateko.

Slideshare webgunean aurkezpena jarriko dugu edonorentzat

http://www.miauladigital.net/eskola_euskera/impress_slideshare/impress_slideshare.htm


2. Ariketa: Google Docs

Jarraian, aurkezpenak argitaratu eta partekatzeko bigarren kasua ikus dezagun. Oraingoan, 
Googleren Google Docs erabiliko dugu.

Horretarako, urrats hauei jarraitu:1. Sartu zure Gmail kontuan www.gmail.com helbidera konektatu edo, ez baduzu, sortu kontu bat 
(informazio gehiago behar baduzu, kontsultatu Gmaili buruzko kapsula-lantegia).

Goiko menuan, Googlek eskaintzen dituen zerbitzu guztien artean Gmaili lotutako tresna guztiak 
erakusten dira.

2. Hautatu Docs aukera eta egin klik horren gainean.

http://www.gmail.com/


3. Aldatu hizkuntzaren konfigurazioa (berez ingelesez agertzen da) Settings aukeratik eta hautatu 
Español (gaztelania).

4.  Egin klik Subir (igo) gainean.



Baina... adi! Prozesuari ekin aurretik, erreparatu ezazu Google Docsek ez duela uzten aurkezpenak 
Impressen jatorrizko formatuan (.odp) igotzen. 



5. Itzuli Impressera eta gorde fitxategia Gorde honela aukeratik, Power Point (“.ppt”) formatua 
hautatuta. 



6. Egin klik Seleccionar archivos para subir (hautatu igotzeko fitxategiak) aukeraren gainean. 
Fitxategiak bilatzeko leihoa agertuko da.

7. Hautatu fitxategia eta egin klik Abrir (ireki) botoian: Aurkezpena kargatuko da. Orduan, Iniciar 
la subida (igotzen hasi) sakatu eta amaitu arte itxarongo dugu.



8. Itzuli Google Docsera. Erdiko panelean aurkezpenaren fitxategia ikusiko duzu: 
“adivinanzas.ppt”. 

9. Egin klik dokumentuaren gainean eta aurkezpena on line bistaratuko duzu tresnaren bitartez.

Google Docsek aukera ematen du bere tresna-barratik aurkezpena editatzeko, hura hobetzearren edota 
haren daturen bat edo itxura aldatzearren.



10. Sakatu Compartir (partekatu) aukera.

11. Hautatu Invitar a usuarios (gonbidatu erabiltzaileak) lehen aukera, beste batzuek aurkezpena 
eskuratzeko aukera izan dezaten.



Erabiltzaileak gonbidatzeko, osatu formularioa haien posta elektronikoa adierazita (1) eta hautatu 
Para ver –ikusteko– edo Para editar –editatzeko– (2) aukera, zure irizpidearen arabera. Osatu gaia 
eta, aukeran, erantsi mezu bat (3). Azkenik, egin klik Enviar (bidali) botoian (4) gonbidatuen 
zerrendara gonbidapena e-mail bidez igortzeko.

12. Hautatu bigarren aukera: Obtener el enlace para compartir (partekatzeko esteka lortu).

Kasu honetan, zure aurkezpena barne hartzen duen Google Docsen gunearen link edo esteka 
partekatzen da.

13. Markatu aukera hau: “Permitir que lo vea cualquiera que tenga el enlace” (esteka duen edonork 
ikus dezan baimendu). 



14. Bete formularioa. Erabaki hirugarrenei aukera emango diezun aurkezpena editatzeko (1) edota 
aurkezpena barne hartzen duen esteka partekatzeko –hura postaz edo berehalako 
mezularitzaren bidez bidali, nahiz blog, web eta abarretan txertatu– (2). Eta, azkenik, egin klik 
Guardar y cerrar (gorde eta itxi) aukeraren gainean, ados bazaude, edo Cancelar (utzi), bestela 
(3).

Egiaztatu emaitzak.

Google docs  webgunean aurkezpena jarriko dugu edonorentzat

ARIKETAREN AMAIERA

Bideotutoretzak

Gaia sakondu nahi baduzu, esteka honetan aurkituko duzu Impress / Power Point  ingurukotutoretza 
laguntza 

http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/cursos.jsp?
idenlace=204&padre=11&Iddirectorio=1&idapr=null&idcategoria=11&idioma=1

http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/cursos.jsp?idenlace=204&padre=11&Iddirectorio=1&idapr=null&idcategoria=11&idioma=1
http://didacticatic.educacontic.es/didacticatic/cursos.jsp?idenlace=204&padre=11&Iddirectorio=1&idapr=null&idcategoria=11&idioma=1
http://www.miauladigital.net/eskola_euskera/eskola/impress_gdocs/impress_gdocs.htm


5. Autoebaluazioa: Gogoeta egiteko jarduerak

Kapsula-lantegiaren  azken  atal  honetan, 
autoebaluaziorako  proposamen  hau  aurkezten 
dizugu:

A) Orientabide  tekniko-didaktikoak 
Impressek  eta  aurkezpenek  hezkuntzaren 
esparruan dituzten aukeren inguruan.

B) Aurkezpen  on  bat  diseinatzeko 
gomendioak.

C) Kapsula-lantegiari buruzko test laburra.

Jatorria: Morguefile

A) Ikasleekin aurkezpenak lantzeko ideiak1. Irakurri Aníbal de la Torre irakaslearen “Uso didáctico del Power point” (Power Point-en 
erabilera didaktikoa) dokumentua (http://www.adelat.org/moodle/course/view.php?id=7). 
Bertan, baliabide horrek ikasgelan lan egiteko dituen zenbait aplikazio ezagutuko dituzu.

http://www.adelat.org/moodle/course/view.php?id=7


Aplikazio-adibide gehiago ezagutzeko, sartu jardunbide egokien post honetan: “PowerPoint e Impress. 
Ideas, juegos y recursos” (PowerPoint eta Impress. Ideiak, jokoak eta baliabideak). Helbide hau du: 
http://www.cuadernointercultural.com/powerpoint-juegos/.

2. Anima zaitez zure lanak on line argitaratu eta partekatzera 
http://www.slideshare.net/guest26f419/cuaderno-de-apresto gunean irakasleak egiten duen 
bezala, eta sortu zeure gordetegia Interneten.

http://www.slideshare.net/guest26f419/cuaderno-de-apresto
http://www.cuadernointercultural.com/powerpoint-juegos/


B) Aurkezpen on bat diseinatzeko gomendioak

1. Irakurri arretaz ondorengo testua:

Nola egin aurkezpen txar bat

“(…)

Zure aurkezpenak huts  egingo duela  ziurtatu nahi  baduzu,  batez  ere,  bertaratzen diren guztiei  argi 
geratu behar zaie zein jakituna zaren. Hortaz, saia zaitez dakizun guztia esaten. Gainera, gogoan izan ez 
duzula helbururik edo ezer antzekorik planteatu behar. Esatari iaioa zarenez, ziur egon behar duzu hitz-
etorria  izango  duzula,  eta  inspirazioa  zeuregana  joango  da  (baina,  badaezpada,  bete  hitzez  zure 
diapositibak eta irakur itzazu, “just in case”).

Bide batez, trantsizioetan soinuak erabili; ahal dela diapositiba guztietan! Txalo batek, flash batek edo 
cowboy baten oihuak beti lortuko dute lotiak esnatzea.

Erabili ulertzen ez dituzun grafikoak, ahalik eta datu gehienekin.

Egin salto gai batetik bestera, ez jarri inoiz gai-zerrendarik eta, are gutxiago, begi-bistan jarri.

Erabili  etengabe  binetak.  Benetan,  jendeak  maite  ditu  binetak.  Hala,  publikoak  ezin  izango  ditu  ez 
hierarkiak ez eta garrantziak ere bereizi. Hutsegite-indizea areagotzeko, bineten testua irakur dezakezu.

Zalantzan bazaude, utz ezazu: Taula hau utzi ala aterako dut? Utz ezazu, zenbat eta gehiago, hobeto. 
Hutsegitearen araua hau da: hobe sobera gabezia baino.

Irakurri beti zure diapositibak. Zure lankideen edo ikasleen aurrean zaudela, inoiz ez dakizu baten bat 
analfabetoa  ez  ote  den.  Beharbada,  hutsegitea  ziurtatzeko  gomendio  bakarrarekin  geratu  beharko 
bazenu, honako hau litzateke: IRAKURRI DIAPOSITIBAK.

Aurkezpena  amaitzean,  ondorio  ugari  atera.  Eragingarriagoa  izateko,  zure  aurkezpenaren  barruan 
kontuan  hartu  ez  dituzun  gauzak  ondoriozta  ditzakezu  (gogoratu  binetekin  eta,  jakina,  diapositiba 
irakurtzen amaitu behar duzula).

Tira,  horiek dituzu nire  jarraibide  batzuk aurkezpen txar  bat  egiteko.  Gogoan izan aurkezpen baten 
hutsegitearen funtsa,  batez ere,  asperra dela.  Jendeak barregarrikeria eta ergelkeria ere jasan ditzake, 
baina babesgabe geratzen da asperraren aurrean”.

Iturria: Sergio Uriberen “Cómo hacer una mala presentación” (nola egin aurkezpen txar bat) post-aren 
laburpena  eta  egokitzapena.  Helbide  honetan  argitaratuta  dago: 
http://my.opera.com/suribe/blog/2008/01/16/como-hacer-una-mala-presentacion.

2. Eta, orain, irakurri beste testu hau:

Nola egin aurkezpen on bat Power Point-en

“(…)

1/ SINPLEA behar du izan, ppt-an ez du beharrezkoa ez den EZERK egon behar (horretarako, oso 
erabilgarria da eraiki aurretik pentsatzen jartzea: Zein da hitzaldiaren helburua? Zer jaso behar dute 

http://my.opera.com/suribe/blog/2008/01/16/como-hacer-una-mala-presentacion


ikus-entzuleek zu entzun/ikusi ondoren? Zer espero eta baloratzen dute ikus-entzuleek?). Slide edo 
diapositibek “hutsunea” izan behar dute. Tarte bakoitza ulermena hobetzen lagunduko ez duen logo, 
taula edo grafikoren batekin (are gutxiago testuarekin) betetzeko tentaldian ez da erori behar. Slide-tan 
zenbat eta “hots” gutxiago izan, are eta sendoagoa izango da mezuaren ikus-eragina. Aurkezpena egingo 
duzuneko testuingurura egokitu behar duzu informazioa.

2/ EZ ERABILI Power Point edo Impress-eko TXANTILOI edo CLIP ART aurrediseinaturik. Ikus-
entzuleen artean egongo da, ziur aski, beste aurkezpen batean dagoeneko hura ikusi (edo erabili ere) 
duenik.

3/ BISTAN oinarritu, hau da, erabili irudi eta argazki ugari.  Irudiak giza komunikazioaren berezko eta 
indar handiko baliabideak dira. Irudi batek indartu egiten du edozein puntu, eta ikus-entzuleen artean 
aldartea eta sentimenduak sorrarazten ditu. Puntu honetarako baldintza bat da irudiak 
KALITATEZKOA izan behar duela bereizmenari dagokionez (ez hartu irudi txiki bat eta luzatu!). 
Gainera, jakina, azalpenarekin zerikusia izan behar du. Hala, irudia agertzean ikus-entzuleek zer esango 
duzun eta hori zure azalpenarekin nola lotu zain egon behar dute.

4/ TRANTSIZIOAK eta ANIMAZIOAK ZENTZUZ erabili. Azalpenean ekarpenik egiten ez badute, ez 
erantsi.

5/ Slide edo diapositiba bakoitzeko IDEIA nagusi bat erabiltzera MUGATU. Hori ezinezkoa bada, 
erakutsi ideiak slide bereizietan. Horretarako ez duzu denbora gehiago beharko.

6/ ERABILI ppt-ak APUNTEEKIN, "ver páginas de notas" (ikusi ohar-orriak) aukeran. Horrela, 
azalpenaren amaieran apunteak entregatuko dituzula ohartaraz dezakezu, horiek jaso behar izan ez 
dezaten eta zurekin kontzentra daitezen.

Azaltzea jarduera osatua da. Ez da nahikoa gaia jorratzea. Izan ere, giroa sortu beharra dago, liluratu, 
ikus-entzuleei zure gaiarekin irrika sorrarazi.

Iturria: César Rojas-en “Cómo hacer una buena presentación en Power point” (nola egin aurkezpen on 
bat Power Point-en) post-aren laburpena eta egokitzapena. Helbide honetan argitaratuta dago: 
http://www.atinachile.cl/content/view/34910/Como_hacer_una_BUENA_presentacion_en_PowerPoin
t.html. 

3. Atera zeure ondorioak.

http://www.atinachile.cl/content/view/34910/Como_hacer_una_BUENA_presentacion_en_PowerPoint.html
http://www.atinachile.cl/content/view/34910/Como_hacer_una_BUENA_presentacion_en_PowerPoint.html


C) Galdeketa

Hautatu aukera zuzena. Galdera bakoitzerako erantzun zuzen bakarra dago.

1. Zer da Impress?
Aurkezpen-sorgailu bat

Kalkulu-orri bat

Testu-prozesadore bat

2. Office-ko zein paketeren barruan dago Impress?
Microsoft Office

Openoffice

Ez bata eta ez bestea

3. Zein menuren bitartez erantsi dezakegu irudi bat Impresseko diapositiba batean?
Fitxategia

Ikusi

Txertatu

4. Impressen zein arlotatik lantzen da aurkezpenaren diseinua?
Editatzeko menutik

Zereginen paneletik

Tresna-barratik

5. Non dago Impressen Fontwork galeria-aukera?
Testuko tresna-barran

Marrazketa-barran

Bi erantzunak zuzenak dira

6. Zeri lotuta dago trantsizioaren kontzeptua? 

Diapositiba batetik besterako iragaiteari 

Aurkezpen batetik besterako iragaiteari 
Diapositiba batetik web-esteka baterako iragaiteari 



7. Zein formatu edo luzapenarekin gordetzen da berez fitxategi bat Impressen? 

“.odt”

“.ppt”
“.odp”. Gainera, programak aukera ematen du beste sistema batzuekin bateragarriak diren 
formatu gehiagotan gordetzeko.

8. Zein alderdi positibo ekar ditzake ikasgelan aurkezpenak erabiltzeak? 

Sormena piztea

Irudikapen grafikorako gaitasuna indartzea
Bi erantzunak zuzenak dira

 




	Aplikazio-adibide gehiago ezagutzeko, sartu jardunbide egokien post honetan: “PowerPoint e Impress. Ideas, juegos y recursos” (PowerPoint eta Impress. Ideiak, jokoak eta baliabideak). Helbide hau du: http://www.cuadernointercultural.com/powerpoint-juegos/.

