
iPaderako gidaliburu azkarra
(Erabiltzailearen gidaliburuan informazio gehiago aurkitu dezakezu) 



Zer da e-Mintza?

e-Mintzak modu zuzenean eta errazean 
komunikatzeko bidea ematen du. Dohainikoa den 
programa honek komunikazio taula bat sortzen du 
piktogramak edo irudiak eta soinuak erlazionatuz

Taula erraz egokitzen da, ia bere osotasunean, 
erabiltzailearen beharren arabera

www.fundacionorange.es www.policlinicagipuzkoa.com



Instalazio prozesua

E-Mintza zure iPadean instalatzeko Appleen aplikazioen dendara (Apple Store) 
joan behar zara eta bertan e-Mintza bilatu. Programa dohain deskargatu eta 

instalatuko da

Voces: niña, mujer, niño 
y hombre



Instalazio prozesua

e-Mintza irekitzen den lehen aldian, programak hizkuntza eta ahots mota bat 
hautatzeko aukera ematen du. Gainera, hizkuntza bateko edo biko 

konbinazioarekin lan egin dezakezu.

Ahotsak: emakume, 
neska, mutil eta gizon

Hizkuntzak: gaztelania, 
euskara, frantsesa eta 

ingelesa

Hizkuntza eta ahotsa 
aukeratzeko eskaintza 

bakarrik e-Mintza 
irekitzen duzun lehen 

aldian agertzen da



Hasiera pantaila: Komunikazio Taula

GOIKO MENUA
Komunikatzeko 

oinarrizko botoiak eta 
beste funtzio batzuk

ARBELA 
Eremu honek 
erabiltzaileak 

hautatutako hitzak 
erakusten ditu eta 

esaldien eraikuntza  
ahalbidetzen du

KATEGORIAK
Kategoria bakoitzaren barruan 

honekin harremana duten 
elementuak (hitzak) daude



e-Mintzaren bidez komunikatu

e-Mintzak aukeratzen diren elementuak hitzez adierazten ditu. 
Era berean, “PLAY” botoia sakatzerakoan sortu den esaldia 

entzuten da



Goiko menuko botoien funtzioak

“Hasiera” botoia 
sakatzean arbelean 
dauden elementuak 
ezabatzen dira eta 
hasierako puntura 

itzultzen da programa

“Herrestatu eta askatu” 
funtzioa aktibatzean, 

pantaila baten barruan 
dauden elementuak antolatu 

daitezke

“Autore” botoia 
Autore Tresnan 

sartzeko da, 
bertatik 

Komunikazio Taula 
pertsonalizatzen da

“Agendak” erabiltzailearen 
bizitza antolatzen laguntzen du. 
Denboraldi bakoitzeko gehienez 

sei ekintza ikusteko aukera 
ematen du

Oinarrizko 
komunikazio 
elementuak. 

Guztiz 
pertsonalizagarriak 

dira



Autore Tresnara sarbidea

Sarbideak pasahitz bat eskatzen 
du, beti berdina da: admin (beti 

minuskulan)



Autore Tresna

Botoiak sakatu egin behar dira pertsonalizatzeko

e-Mintzak, gehienez, 12 kategoriekin lan egiteko aukera ematen du

Goiko markak kategoria Komunikazio Taulan ikusgai dagoen informatzen dizu



Botoien edizio pantaila

Botoiaren testua aldatu daiteke 
testua eremu honetan sartuaz

Iruadiak, soinuak eta bideoak 
editatzeko bi aukera daude: 

irudi, soinu edo bideo bat 
txertatzea fitxategi batetik (botoi 
horia) edo berri bat antzematea 

iPadetik (botoi gorria)

Botoiaren ertzaren 
edo hondoaren 

kolorea ere aldatu 
daiteke



Kategorien edizio gunea

Kategoria aurreko botoiak 
bezala editatzen da.Testua eta 

iruadia aldatu daitezke. 

Gaine, nahi izanez gero, 
kategoria definitzen duen 

hitzaren audioa gehitu daiteke



Kategorien edizio gunea

Hauek dira 
kategoriaren 

barruan dauden 
elementuak 

(hitzak)

Eskuinean 
agertzen den 

zenbakiak 
elementu bakoitza 

zein pantailatan 
kokatuta dagoen 

adierazten du

 

Elementu berriak 
gehitu daitezke 

eta sortutak 
daudenak editatu

Aldi berean, jada 
sortutak dauden 

elementuak 
aktibatu edo 
desaktibatu 
daitezke eta 

hauek pantailen 
artean 

desplazatu



Espacio de edición de los elementos

Elementuen edukia 
gainontzeko botoietan 
bezala moldatzen da

 Aldaketak gordetzea 
garrantzitsua da



Espacio de edición de los elementos elementos 
relacionados

Komunikazio prozesua errazteko elementu bakoitza, gehienez, 
beste sei elementurekin erlazionatu daiteke. Elementu 

erlazionatuak, aurretik kategoriaren batean sortuak egon behar 
dira

Kategoria aukeratzen da eta jarraian erlazionatu beharreko 
elementua



Espacio de edición de la “AGENDA”

 Agendan “Dataren araberako ekintzak” 
(ekintza zehatzak) edo “Aldizkako 

ekintzak” (astean behin edo gehiagotan 
errepikatzen direnak) sartu daitezke.

Behin bi ekintza moten artean aukera egin, 
ordua, deskribapena eta irudia sartu behar dira

Garrantzitsua da ekintza gordetzea



Kredituak:

Ikerlari nagusia:
Joaquín Fuentes (Policlinica Gipuzkoakoa Fundazioa eta Gautena)

Ikerlari Kideak:
Ane Basurco (Policlinica Gipuzkoa Fundazioa)

Beñat Lizarazu (Nesplora)
Blanca Villamía (Orange Fundazioa)

Fermín Sánchez (Nesplora)
Inge Lazkoz (Gautena)

Nerea Azpiazu (Policlinica Gipuzkoakoa Fundazioa)
Verónica Pensosi (Orange Fundazioa)

Gestión del proyecto:
Arantxa Arozena (Policlinica Gipuzkoakoa Fundazioa)

Manuel Gimeno (Orange Fundazioa)
Teresa Serrano (Orange Fundazioa)

Contacto de prensa:
Víctor Suárez (Orange Fundazioa)

Mantenua:
Orange Fundazioa

Esker berezi bat eman nahi diogu Aragoiko Komunikazio Handiagarri eta Alternatiboaren Portalari (ARASAAC) 
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC http://catedu.es/arasaac/ Licencia: CC (BY-NC-SA)

e-Mitzako taldeak ahotsa eman diguten urte desberdinetako pertsonei eta proiektu hau egia egiten lagundu diguten 
familiei laguntza eskertzen die. Mila eker denori.

www.fundacionorange.es      www.policlinicagipuzkoa.com     

*Vídeo tutorial (Cómo utilizar e-Mintza)l: https://www.youtube.com/watch?v=xK8TpMoL3TE

http://www.fundacionorange.es/
http://www.policlinicagipuzkoa.com/
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