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Ordenagailua eta sistema eragilea
Nola abiarazi ordenagailua?
Gure eskolako ordenagailuetan (gehienetan) bi sistema eragile ditugu: Ubuntu (edo
Hirubide) eta Windows (XP, 7 edo 10).
Ordenagailua abiarazten dugunean defektuz Ubuntu kargatzen da. Nahi badugu
Windows kargatu teklatuko geziekin aukeratu eta Enter sakatu beharko dugu.

Grub, sistema eragilea aukeratzeko programa
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Nola sartu gure erabiltzailearekin ordenagailuan?
IKT arduradunak erabiltzaile bat emango dio irakasle bakoitzari. Erabiltzaileak honako
itxura izango du:
IR012967xx (Non bi xx-ak bi letra edozein izango diren).
Pasahitza lehen aldian aldatu beharko dugu eta horretarako Windows-en sartu
beharko dugu (bakarrik lehenengo aldian).
Ikasleek ere erabiltzaile eta pasahitza dute baina denek berbera:
•

Erabiltzailea: ik012967ia

•

Pasahitza: ia

Ubuntu
Izena eta pasahitza sartuko ditugu.

Ubunturen hasierako pantaila
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Ez badugu sarerik behar edo gauza xinpleak egiteko gonbidatu saioa aukeratu dezakegu
(baina ez da gomendatzen, zerbait gorde edo inprimatzeko).
Gure erabiltzailearekin sartzeko arazorik bagenu partea eman moodleko aplikazioan,
arazoa izan dugun ordenagailua zehaztuz.

Windows
Erabiltzailea eta pasahitza sartuko ditugu. Windows XP bada, iniciar sesion en: 012967
egon beharko du ezarrita.
Gure erabiltzailearekin sartzeko arazorik bagenu partea eman moodleko aplikazioan,
arazoa izan dugun ordenagailua zehaztuz.

XP, Windows 7 eta Windows 10 hasierako pantailak
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Nola atzitu sarean elkarbanatutako karpetak?
Gure eskolako sarean 3 karpeta daude: Ikasleak, Orokorra (bi hauek bai ikasle eta
irakasleek atzitu ditzakete) eta Irakasleak (Irakasleek bakarrik).
Irakasle karpetan gainera mintegi bakoitzak bere karpeta izango du eta bertan bakarrik
mintegikideek dute sarrera.
Hauez gain bakoitzak bere karpeta pertsonala ere badu Erabiltzailearen izen bera
duena.

Ubuntu
Goiko aldean, lekuak aukeratu beharko dugu. Bertan daude sareko karpetak.

Gure sareko karpetak lekuak atalean
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Windows
Bertsioaren arabera MiPc edo Equipo sakatu eta bertan agertzen dira Sare unitateak.

Windows XP-n muntatutako sare unitateak
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Nola inprimatu?
Gure ikastetxean irakasleentzako hiru inprimagailu daude: Fotokopiagailu gelakoa,
Txanpiko irakasle gelakoa eta idazkaritzakoa. Ahal den heinean azken hau ez da erabili
behar.
Badira hauetaz gain mintegi eta gela batzuetan inprimagailu lokalak.

Ubuntu
Inprimatzeko aukera programa gehienetan Fitxategia->Inprimatu menuan aurkitzen da
Agertzen den zerrendan aukeratu nahi dugun fotokopiagailua eta aukeraren bat aldatu
nahi izatezkotan (bi aldeetatik inprimatzea adibidez..). Propietateak sakatu

Libreoffice Writer-eko inprimatzeko pantaila
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Inprimagailuren bat agertuko ez balitz partea eman moodleko aplikazioan, arazoa izan
dugun ordenagailua eta sistema eragilea zehaztuz.

Windows
Inprimatzeko aukera programa gehienetan Fitxategia->Inprimatu menuan aurkitzen da
Agertzen den zerrendan aukeratu nahi dugun fotokopiagailua eta aukeraren bat aldatu
nahi izatezkotan (bi aldeetatik inprimatzea adibidez..). Propietateak sakatu.
Inprimagailuren bat agertuko ez balitz partea eman moodleko aplikazioan, arazoa izan
dugun ordenagailua eta sistema eragilea zehaztuz.
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Nola atzitu sarean elkarbanatutako karpetak gure etxetik
ekarritako ordenagailuan?
Paneleko Lekuak klikatu eta 'Konektatu zerbitzariarekin ' klikatu behar da. Azpiko
leihatila bat irekiko da eta bertan beteko dugu:

Sareko karpeta konektatzeko pantaila

Zerbitzariaren helbidean honakoa jarriko dugu (smb://10.14.227.1/IRAKASLEAK edo
(smb://10.14.227.1/ir012967xx, non XX gure erabiltzialearen letrak diren).
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Hurrengo pantailan honako datuak beteko ditugu (Gure erabiltzailea eta pasahitza
erabiliz) eta Konektatu klikatuko dugu:

Erabiltzailea sartzeko pantaila
Hau muntatu nahi diren karpeta guztiekin egin behar da.
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Hori eginda muntatuko da. Paneleko Lekuetan hobeto ikusteko konexioan eskuin klik
egin eta lasterbidea sortuko dugu. Lasterbidean eskuin klik egin eta 'aldatu izena' egin
eta karpetaren izena jarriko dugu.
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Arbel digitalak nola erabili
Lehenik eta behin ziurtatu beharko dugu behar ditugun kable guztiak ondo daudela
konektatuta. VGA (Bideoaren kable urdina) edo HDMI (kable zapal berriagoak), Jack
(Audio kablea) eta USB kablea (Taktil moduan erabili nahi badugu).
Proiektorea mandoaren bidez piztuko dugu. Mandoak funtzionatzen ez badu eman
partea

moodleko aplikazioan, arazoa izan dugun gela zehaztuz (ez da behar

ordenagailu zenbakia).
Proiektoreak normalean detektatzen du ordenagailuaren seinalea baina ala ez balitz
mandoan Source edo Input teklak sakatuko genituzke.

Ubuntu
Gure

erabiltzailearekin

saioa

hastea

beharrezkoa

da

pantaila

taktilak

egoki

funtzionatzeko. Gonbidatu saioan arbelaren pantailak ez baitu funtzionatzen.
Pantailen portaera aldatzeko (Pantailak ispilatzeko, mahaigaina bietan luzatzeko,
ordenagailuko pantailatik bakarrik ikusteko edo proiektoretik bakarrik ikusteko) Super + P
teklak sakatuko ditugu batera. Sakatzen dugun bakoitzean portaera aldatuko da.

Sakatu beharreko teklak
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Behin nahi dugun moduan ikusten dugunean, behar ditugun materiala proiektatuko
dugu.
Taktilak funtzionatzeko ziurtatu behar dugu arbela detektatu duela sistemak. Hori
ikusteko eskuinean goiko aldean Smarten ikonoa agertuko da piztuta (Gurutzetxo
batekin agertzen bada ez da ondo detektatu).

SMART ikonoa
Detektatzen badu baina ukitzen badugun tokian eragin beharrean beste toki batean
egiten badu (edo ez bada oso zehatza) arbela Orientatu beharko dugu.
Horretarako SMART-en ikonoan klikatu eta Orientatu klikatuko dugu. Gero Arbelak
adierazten duen lau iskinetan ukitu beharko dugu.

Arbela kalibratzeko pantaila
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Arbel moduan erabili nahi izanez gero bi programa ezberdin erabil ditzakegu. Ubuntuk
duen Open Sankore edo Arbel digitalaren SMART notebook programak.
Programa hauetan nahi ditugun arkatz, eta tresnak erabiltzen dira margotzeko eta
zenbait jarduera interaktibo dituzte. Idazteko komeni da geletan dauden Arkatz bereziak
erabiltzea.

Open Sankoré arbel digitalerako programa

Windows
Pantailen portaera aldatzeko (Pantailak ispilatzeko, mahaigaina bietan luzatzeko,
ordenagailuko pantailatik bakarrik ikusteko edo proiektoretik bakarrik ikusteko) Super + P
teklak sakatuko ditugu batera. Sakatzen dugun bakoitzean portaera aldatuko da.
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Sakatu beharreko teklak
Behin nahi dugun moduan ikusten dugunean, behar ditugun materiala proiektatuko
dugu.
Taktilak funtzionatzeko ziurtatu behar dugu arbela detektatu duela sistemak. Hori
ikusteko eskuinean goiko aldean Smarten ikonoa agertuko da piztuta (Gurutzetxo
batekin agertzen bada ez da ondo detektatu).

SMART ikonoa
Arbel moduan erabili nahi izanez gero SMART notebook programa erabili dezakegu.
Programa honetan nahi ditugun arkatz, eta tresnak erabiltzen dira margotzeko eta
zenbait jarduera interaktibo ditu. Idazteko komeni da geletan dauden Arkatz bereziak
erabiltzea.
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SMART Notebook programa
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Programa interesgarriak Ubuntun
Ubuntuko gure distribuzioa hezkuntzarako dago prestatua (Luberri izena du). Zenbait
programa interesgarri ditu ikasgai ezberdinetara fokatuak daudenak:

Musika
Musescore: partiturak idazteko programa.
Pogo Rythmbox, VLC: musika entzuteko programa.
OBS: Transmisioak egiteko programa (Irratsaioak egiteko balio dezake).
Audacity: Audioak editatzeko.

Zientziak
Stellarium: izarrak eta planetak ikusteko aplikazioa.

Matematikak
Geogebra: matematikako zenbait gai lantzeko.
LibreOffice Math: matematiketako formulak idazteko programa.
Scratch: Programazioaren hasteko programa. Algebra lantzeko aproposa izan daiteke.

Plastika
Gimp: irudi matrizialekin lantzeko (Photoshopen antzekoa).
InkScape: irudi bektorialak lantzeko (Illustrator antzekoa).
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Behar bereziak
GCompris:

umeentzako

ariketak.

Oso

maila

baxua

dutenentzako

matematika,

irakurketa...

Ikasgai guztiak
OpenSankore: arbel digitalarekin erabiltzeko programa.
KDEnlive: bideoak editatzeko.
OBS:

Pantailaren bideo kapturak egiteko edo transmisioak egiteko. Zuzenean

transmisioak egin daitezke eta aukera pila ditu. Eskolako online telebista edo irratia
egiteko balio dezake.

Tresna erabilgarriak lanerako
FreeFileSync: USB memoriak eta ordenagailuko karpetak sinkronizatzeko.
Curlew: Bideoak formatuz aldatzeko.
Zim: gure oharrak gorde eta antolatzeko (Egin beharrekoak...).
HotShots: pantaila kapturak egiteko (Leiho bat, area bat) eta oharrak gehitzeko hauei.
VLC: Bideoak eta musika entzuteko.
OBS: Pantailaren bideo kapturak egiteko.
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Google apps
Nola sartu gure google appseko aplikazioetan?
Gure

nabigatzaile

gogokoenarekin

Gmail.com

helbidean

sartu

eta

bertan

IKT

arduradunak emandako erabiltzailea sartuko dugu.
Lehenengo konexioan pasahitza “hirubide” izango da eta aldatzeko eskatuko digu.
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Moodle eta irakaslegunea
Nola sartu moodlen?
Moodle honako helbidean dago kokatuta: elearning6.hezkuntza.net/012967. Beste
aukera bat www.hirubide.eus helbidean sartu eta eskuineko aldeko estekan klik egin
edo Bestelakoak menuan ere.

Hirubideren Moodleko hasiera orria

Goiko aldean eskuinean Sartu klikatuko dugu gure burua identifikatzeko eta aukera
guztiak ikusi ahal izateko. Hori egin arte bisitari moduan egongo gara.
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Moodleren identifikazio orria

Bertan

identifikatzeko

gure

korreoa

(izenaabizena@hirubide.net

formakoa)

eta

“hirubide” pasahitza sartuko ditugu. Lehen aldiz sartzen garenean aldatzeko eskatuko
digu.

Moodle mobile aplikazioa
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Moodlen sartzeko beste aukera bat Mugikor edo tabletean aplikazioa instalatzea
litzateke. Gure sistamaren arabera bi hauetako bat aukeratuko genuke:
•

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.moodle.moodlemobile
•

IOS

(Iphone

eta

Ipad):

https://itunes.apple.com/app/moodle-

mobile/id633359593?mt=8
Aplikazioan gure moodlearen helbidea sartu beharko dugu lehenik:
https://elearning6.hezkuntza.net/012967 eta gero identifikatu beharko dugu geure
burua.
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Nola egin erreserba gela batean (edo zaintza bateko lana
utzi)?
Eskolako baliabideak erreserbatzeko (gelak, kamera, ordenagailuen karroa...) Moodleko
irakaslegunean sartu beharko dugu. Horretarako, eta behin moodlen identifikatuta
IRAKASLEAK atalean klik egin, eta gero Irakasle gunea aukeratu.

Irakasleak kategoria moodlen
Behin irakasle gunean gaudela Zaintzak eta baliabideen erreserba atalean klikatu dugu:
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Irakasleguneko atalak
Behin atal horretan gaudenean Baliabideen erreserba atalean klik egingo dugu eta nahi
dugun kategoria bertan (Gailuak, informatika gelak eta karroak, Liburutegia eta Zaintzak).

Baliabide motak
Behin kategoria hautatu dugula, gaurko eguneko orduak aterako zaizkigu baina goiko
egutegian beste data bat aukeratu ahal izango dugu:
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Data aukeratzeko egutegia

Orain data horretako ordutegia ikusi ahal izango dugu eta zein ordu dagoen libre. Libre
dagoen ordu batean

sinboloa klikatu eta gure erreserba gehituko dugu.

Hurrengo pantailan datuak gehituko ditugu. Deskribapena sartu eta beste guztia dagoen
moduan utziko dugu (Errepikapenak egiteko zuzendaritzaren baimena beharko da).

Beheko aldean

botoian klikatuko dugu.

Zaintzak sartzeko prozedura bera erabil daiteke.
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Nola eman matxura informatiko baten berri?
Behin irakasle gunean gaudela Matxurak atala klikatuko dugu. Lehenik eta behin
ziurtatuko dugu gure matxura ez dutela lehenagotik sartu. Horretarako Matxura
informatikoen zerrenda klikatuko dugu. Bertan matxuren egoera ikus dezakegu (Berdea
(konponduta), Horia (Lanean) edo txuria (Hasi gabe)).
Gure matxura bertan ez badago atzera egin eta Matxura informatikoen partea klikatuko
dugu.

Matxuren ataleko bi aukera
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Matxura informatikoen partean Deskribapena (Zer matxura duen ordenagailuak eta
gelan ordenagailu bat baino gehiago badaude zein den), Gela, Ordenagailuaren zenbakia
eta zuen izena jarri.
Ordenagailuaren izena jakiteko irudiko moduko etiketa edo ordenagailu txikien kasuan
jarritako pegatina begiratu behar da (zenbaki hau parteak emateko garrantzitsua da
baina momentuan ez baduzue topatzen edozein gauza jarri).
Gogoratu guk matxura sartzen ez badugu hurrengo batek ordenagailua apurtuta
topatuko duela eta 5 minutu baino ez dela kostatzen.
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Nola igorri mezu bat irakasle guztiei?
Moodleko irakaslegunean irakasle guztientzako interesgarriak diren berriak jarri ditzakegu
horretarako berrien foroa erabiliz. Bertan idatzitako berriak gure korreora iristen dira
zuzenean.
Irakaslegunean sartu, Berriak atalean.

Irakasleguneko berriak atala
Bertan,hiru foro daude. Lehenengoan klikatuko dugu “Berriak eta jakinarazpenak”.
Bertan gai berri bat proposatuko dugu

botoia klikatuz. Izenburua eta

testua idatzi eta nahi izanez gero fitxategi bat ere gehitu daiteke. Bukatzeko
klikatu.
Korreotara iristen 30 minutu tardatzen du gutxi gora behera.
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Nola kontsultatu dudak ikt-en inguruan?
Moodleko irakaslegunean irakasle guztientzako interesgarriak izan daitezkeen dudak
argitu ditzakegu eta gure dudak planteatu.
Irakaslegunean sartu, Berriak atalean.

Irakasleguneko berriak atala
Bertan,hiru foro daude. Gaiaren arabera Ubunturi buruzko foroan edo Moodleri buruzko
foroan sartuko gara.
Bertan gai berri bat proposatuko dugu

botoia klikatuz. Izenburua eta

testua idatzi eta nahi izanez gero fitxategi bat ere gehitu daiteke. Bukatzeko
klikatu.
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Nola matrikulatu ikasleak?
Zoritxarrez, nahiz eta ikasle berriak taldean sartu (Bere gelako talde orokorrean) ez dira
automatikoki matrikulatzen talde hori matrikulatuta dagoen ikastaroetan. Beraz falta
diren ikasleak matrikulatzeko. Honako pausoak jarrai ditzakezue:
Sartu

zuen

ikastaroan->Ikastaroaren

kudeaketa->erabiltzaileak->Matrikulatutako

erabiltzaileak->Matrikulatu erabiltzaileak. Bertan arakatu kohorteak sakatu eta zuen gela
bilatu.

Moodlen ikasleak matrikulatzeko
pantaila
Eskuineko aldean matrikulatu sakatu.
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Web orria
Nola igorri zerbait web orrian publikatzeko?
Ekintza interesgarri bat egiten dugunean ikasleekin komeni da web orrian txertatzea.
Horretarako IKT arduradunari korreo bat bidaliko diogu testu batekin (euskaraz eta
gazteleraz). Argazki pare bat baldin badira bertan ere txertatu.
Argazki gehiago bidali nahi izatezkotan sareko IRAKASLEAK karpetan ARGAZKIAK17-18
karpetan sartu ditzakezue eta emailean adierazi ala egin duzuela nik web orrira
igotzeko.
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Notak eta faltak
Nola sartu falta bat?
Egunero faltak sartu behar dira. Horretarako Notak eta faltak aplikazioan sartu beharko
dugu.
Errazena gure Web orrian sartu eta eskuineko aldean dagoen hezkuntzako aplikazioak
atalean sartzea da.

hirubide.eus web orrian dagoen
esteka
Hurrengo pantailan hezkuntza-ingurune berriaren aplikazioetarako sarbidean egingo
dugu klik.

Aplikazioak aukeratzeko pantaila
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Azkenik erabiltzaile eta pasahitzaren bitartez identifikatzeko aukera klikatuko dugu.

Gero gure erabiltzaile eta pasahitzak sartuko ditugu. Ez badaukagu erabiltzaile hau
idazkaritzan galdetu.
Hurrengo pantailan Notak eta faltak aukeratuko dugu.

Eremuak
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Behin notak eta faltak aplikazioan gaudela Kalifikazioak eta hutsegiteak klikatuko dugu.
Eskuineko menuan Lantaldeak-Hutsegiteak klikatuz taldea aukeratzeko pantailara
helduko gara.

Lantaldeak
menua

Behar dugun gai eta gela aukeratuko dugu eta hurrengo taulan egun horretan gure
ikasgaian egondako faltak sartuko ditugu dagokion zutabean (hutsegite justifikatua HEJ,
hutsegite ez justifikatua HEEJ edo atzerapena A).

Faltak sartzeko taula

Bukatzeko Gorde klikatuko dugu.
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