
 

          

FreeMind – Editor de mapas mentais



FreeMind é unha 
ferramenta para 
crear mapas 
mentais. 
Tamén serve como 
soporte visual ao 
proxectar na 
pantalla, 
despregando e 
pregando os 
apartados



Antes de comezar a traballar co programa, creamos un 
cartafol onde posteriormente gardaremos o ficheiro de 
traballo. Dentro deste cartafol crearemos un subcartafol 
no que gardaremos as imaxes ou outro ficheiros.

Ficheiro FreeMind



Ao ir a Ficheiro > Novo, automaticamente aparece no 
centro da pantalla un nodo. O facer clic nel podemos 
cambiarlle o nome 

Non permite engadir máis dun nó principal.
Pero podemos inserir un ficheiro que sexa 
un mapa diferente.



Engadimos o primeiro nó fillo. Seleccionamos o nó 
GNU/Linux e prememos a tecla “insert” ou “enter”, ou o 
botón dereito do rato e seleccionando a opción “Novo nó 
fillo” 



Ao fillo que inserimos, podemos engadirlle nós irmáns. 
Tamén podemos seleccionar o nó pai e crear nós 
fillos.



Repetindo os pasos podemos ir desenvolvendo o mapa 



Pódense mover o nós, para reordenar a presentación.
Situamos o rato enriba do nodo ata que apareza un cero

a. Arrastrando o nodo, podemos recolocalo de forma individual
b. Se prememos ctrl + clic do rato ampliamos o diminuímos de forma simétrica varios nós
c. Ctrl + dobre clic, volve á situación inicial

Se non aparece, clic en calquera lado e aproximamos o rato ao nodo

Se o deformamos tanto que queremos volver ao inicio, seleccionamos todo 
(Ctrl + A) e seguidamente imos a Formato -> Restablecer a posición ou 
ben  Ficheiro > Restaurar para desfacer todos os cambios desde a última 
vez que gardamos.



Navegando polo mapa. Podemos ocultar os nós fillos 
e ir despregando pouco a pouco o mapa.





Notas 

Pódese engadir unha aclaración a un dos nós. Seleccionamos o nó e 
escribimos directamente no editor de texto situado na parte inferior.



Formatos e iconas 

Pódemos aplicar diferentes formatos aos nós, tanto individual como 
colectivamente. Prememos no botón dereito do rato e clic na opción 
Formato

Coa tecla de maiúsculas podemos seleccionar varios nós para 
aplicarlles o mesmo formato



Estilos físicos 

FreeMind dispón duns estilos predefinidos chamados “Estilos físicos”

MindMap2

Bad



Nós con imaxes 

O FreeMind non incrusta as imaxes no ficheiro que crea. O software só enlaza
as imaxes gardadas nun cartafol

Pegamos as imaxes que vaiamos
empregar neste cartafol

Seleccionamos o cartafol imaxes



Polo tanto, debemos de gardar o ficheiro fonte e as imaxes empregadas na 
presentación. 

 Se non engadimos as imaxes, ao abrir o ficheiro noutro equipo visualizarémolo
deste xeito.



Podemos comprobar que a ruta que a apunta ás imaxes é a correcta, 
visualizando o código html 



Debemos de darlle o tamaño adecuado ás imaxes. Para iso, podemos axustar o
tamaño antes de inserir a imaxe, por exemplo, co xestor de ficheiros Nautilus 
ou co Gimp

Abrimos o Nautilus, sobre a imaxe prememos o botón dereito do rato



Podemos axustar o tamaño antes de inserir a imaxe, por exemplo co Gimp. Podemos 
copiar  unha imaxe dunha páxina web, seleccionando copiar imaxe ao premer o botón 
dereito do rato. Abrimos o Gimp e dirixímonos a Ficheiro -> Crear -> desde portapapeis 
Ou Ctrl + shift + V. 



 Procedemos a escalar as imaxes (imaxes -> Escalar imaxes).



Axustamos o tamaño, retocando o código html

<img  src="imaxes/Antergos_logo_github.png" width="80" height="23">





Exportar a presentación 

Unha vez rematada a presentación podemos exportala. Elixiremos o 
formato de saída en función do uso que teñamos previsto darlle.

a. En formato imaxe: png ou jpeg



b. Se queremos obter un esquema para engadir apuntamentos: Open Office Writer



b. Se queremos obter un esquema para engadir á web, eliximos os formatos XHTML.
Concretamente quizais o resultado máis claro obtémolo escollendo a opción “versión 
Imaxe de mapa premible”, aínda que se o queremos máis personalizado, deberemos 
de retocar o código html.



Gardar o traballo 

Ademais de salvar o traballo en FreeMind, deberemos de copiar o cartafol no que 
se atopa o mapa mental e o cartafol das imaxes. Se o queremos enviar por correo 
electrónico debemos de comprimir o cartafol nun ficheiro zip, por exemplo.
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