
Tokia:  Tolosan (Laskorain Ikastolan) 
Noiz: gabonak arte (8 egun) 

Urrian (17-18 eta 24-25) 
Azaroan: (7-8, 14-15, 21-22 eta 28-29) 
Abenduan: (12-13 eta 19-20) 

 
 
 
 
 
 
 

Prezioa: 80 euro 
Anai-arreben kasuan, %10eko deskontua. 

 
Antolaketa- Izenematea: 

Interesatuek 650.742.394 deituz edo info@bizzia.net era emaila 
idatziz, izen-abizena, adina eta tailerra zehaztuz.  

Informazio teknikoa: 
660.382.674 telefonoan edo o alberto@doplay.es era emaila idatziz. 

ROBOTIKARA HASPAENA (8 -10 urte) 
 

Tailer honetan ikasiko duzu: 
-Mekanismoak: engranajeak, gurpilak eta ardatzak, palankak eta poleak. 
- Eredu funtzionalak programatzen eta sortzen (ROBOTAK). 
- Ideiak sortzen irtenbide kreatiboak bilatzeko eta taldean lan egiteko. 
 
Lehenengo fasean, gidatze erdiirekian lan egiten da, esaterako 
ondokoak eraikiz: zaldiko maldiko, dantza eroak, poleen antzerkia,… 
Ondoren, diseinuaren proba egiten da, gure makinei mugimendua 
erantsiko dien motorrak jarriz.  Praktika ezberdinak: eskorga, ate 
automatikoa, puxtarrien jaurtigailuak eta ibilgailu motorizatua…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bigarren fasean Programazio Logikoaren munduan murgilduko gara, 
Lego Education-en Kit-a erabiliz “Wedo”. Mekanismoak programatzen 
ikasiko dugu. Elementu fisikoak erabiliko ditugu (motorra, distantzia eta 
inklinazio sensoreak) eta Wedo-ko software espezifikoa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planteatzen ditugun 12 erronka, beste batzuk izan daitezke ere, 
programazio-logika eta programazioko oinarrizko kontzeptuak ikasiko 
ditugu (hasiera, amaiera, sekuentziak, begiztak, baldintzak, itxaroteak, 
ekintzak…); eta robotika (sensoreak, motorra eta potentzia 
mugimendua, beste ekintzak, egoeraren kontrola eta irudikapena…). 

8 eta 17 urte bitarteko gazte eta haurrei zuzendua,  
helburua “Eginaz ikasi” eta ondo pasatzean datza. Gure ROBOT eta 
BIDEOJOKOAK sortuko ditugu. Iharduerak erronketan edo proiektuetan 
planteatuz. Taldea da prozesu osoaren protagonista. 

ROBOTIKARA 
HASPAENA 

ROBOTIKA BIDEOJOKOAK 
SCRATCH ekin 

Ostirala (17:30–19:00) 

Larunbata (10:30-12:00) 
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ROBÓTIKA  Lego Mindstorms EV3-ekin (11 - 17 urte). 
 

Robotak mugitu egiten dira, sentitu egiten dute eta inguruko seinaleak 
hartzen ditu, jokabide adimentsua erakusten dute eta objektuak 
manipulatzen dituzte. 3 azpisistemetan laburbiltzen da: Mekanika eta 
Mugimendua, Sentsoreak eta Logika, Kontrola eta Programazioa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hasiera batean egiturekin lan egingo dugu (zutabeak, ardatzak, korapilo 
motak, konexioak, finkapenak eta artikulazioak) eta trasmisioekin 
(poleak, palancak, engranajeak, pinaziak-kremailera, sinfín torlojua, 
errotulak, moteltzeak…). Ariketa ezberdinak landuko dira motor-
ibilgailuarekin amaituz, martxa aldaketekin. 
 
Lego piezekin, serbomotorea, kontrolatzailea eta sensoreekin, robotak 
eraikiko ditugu. Programazioa, (software blokeko EV3) erraza eta 
sinplea da. Ondoren erronka ezberdinak landuko dira: Green City, Reto 
Espacial, Skyrise,… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIDEOJOKOAK SCRATCH-akin (10 -17 urte) 
 

MITe- garatua (Massachusetts Institute of Technology), doako aplikazioa 
da, ikuste programazioaren inguru bat bat, haurrek erabili dezaten 
pentsatua eta diseinatua. Euren bideojoko propioak sor ditzakete, 
historia animatuak eta arte interaktiboa.   Scratch-ek “pieza enkajable” 
(puzzlea)  filosofia erabiltzen du  
 
Programazio-prozesuak eginaz ikasten ikastea ahalbidetzen du. 
Hezkuntza-ikuspegitik, programatzeko prozesuak pentsamendu logikoa 
eta algoritmikoa garatzen du. Gainera, ikasleak konprometitzen ditu 
arazoari soluzioa emateko, aspektu esanguratsuak kontuan hartzera 
lagunduz; arazoaren izaera erabakitzea, ebazten lagunduko duen 
irudikapena hautatzea eta pentsamenduak monitorizatzea 
(metakognizioa) eta soluzio-estrategiak. Azken hau, oso gazteetatik 
hasita garatu beharreko aspektua da.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scratch Plataforma eta Lego Wedo bateragarriak dira. Scratch-akin 
programatu genezake gure robota eta gure bideojokoa Lego Wedo 
sensoreen bitartez kontrola genezake. Besta aukera bat Scratch Moway 
edoo Mowayduinokin integratzea. 

 
 
 
 
 
 


