
 

 

 

 
 

Gemma Zelaia 
650.742.394 

info@bizzia.net 
www.bizzia.net 

https://www.facebook.com/bizzia 
https://twitter.com/InfoBizzia 

 
 

 

 

 

 
Gazztek Kluba 

Tolosaldea 
 

Robotika, Asmakizun Dibertigarriak, Proiektu 
elektronikoak eta Bideojokoen Sorkuntza 

 

 
 



 
 
 

Tailerrek urtarriletik maiatza bitarteko iraupena izango dute. 250 euroko prezioa (%10eko deskontua anai-
arreben kasuan). Ostirala edo larunbata aukeren artean hautatu behar da.  
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Mugikorra 650.742.394 (Gemma Zelaia)   e-posta: info@bizzia.net 
 
www.bizzia.net/ww.doplay.es 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 
https://www.youtube.com/channel/UCvIEj9wroVW4N9rcfQn06YA 
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ROBOTIKARA HASTAPENA (7-9 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Gure asmakizun propioak sortuko 

ditugu. Iharduerak erronketan edo proiektuetan planteatzen ditugu. Taldea 

/bikotea da prozesuaren protagonista. 

 

Zer ikasiko duzu tailer honetan? 
 

 Mekanismo sinpleak interpretatzen, gurpilen, 
engranajeen, ardatzen, palanken, poleen… 
bitartez.   

 Indarra, dinamismoa eta oreka kontzeptuetan 
sakontzea.  

 Mugimenduaren printzipioak aplikatzen eta 
zientzia fisikoen beste kontzeptuak aplikatzen.  

 Eredu funtzionalak programatzen eta sortzen.  
 Sensoreekin eta motorrekin esperimentatzen. 
 Irtenbideak emateko ideiak sortzen. 

 

 
 
Modu erdigidatuan lan egiten dugu, eraikitzen 
esaterako: dantza eroak, katapultak, zaldiko-
maldikoa… Ondoren, motorra gehituz, diseinua 
proban jartzen dugu. Praktikak egingo ditugu: 
eskorgak eta ibilgailu automatizatuak… 
 

 

Programazio Logikoaren munduan murgilduko 
gara “Wedo” Lego Kit-a erabiliz. Mekanismo 
ezberdinak programatzen ikasiko dugu. 
Horretarako elementu fisikoak erabiliko ditugu 
(motorra, distantzia sensorea eta inklinazio 
sensorea) eta Wedo software espezifikoa. 

 

 
 
Erronka ezberdinak planteatuz logika eta 
programazio eta robotika oinarrizko kontzeptuak 
ikasiko dugu. Programazioa Scratch-arekin egin 
dezakegu eta Mowayduino-ak erabiliz. 
 

 
 

 

 

                           



ROBOTIKA MAILA 1 (10-12 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Planteatzen ditugun erronkak eta 

misioak lortuko dituen gure robot propioak sortuko ditugu. Lehiatuko gara. 

Taldea/bikotea da prozesuaren protagonista. 

 

Robotak mugitu egiten dira, sentitu egiten dute 
eta inguruko seinaleak jasotzen dituzte, jokabide 
adimentsu bat adierazten dute eta objektuak 
manipulatzen ditu. 3 azpisistema dira:  
 

 Mekanika-mugimendua. 
 Sensoreak. 
 Logika-kontrola-programazioa. 

 

 
 
Programa grafikoa eta intuitiboa da, denbora 
laburrean, sensoreak menperatzeko gai gara eta 
motorrak emandako informazio eta seinaleen 
arabera jokatu dezaten lortzen da.  Hor guztia 
kiribilen eta gurutzebideen bitartez (erabakiak 
hartzea).  
 

 
 

Abilidade ezberdinak garatuko ditugun 
proiektuak/txapelketak egiten ditugu: soluzio 
teknikoak, programazioa, estrategia eta talde-
lana (lerrojarraiak, kotxe adimentsua, summo, 
ekorketa eta mahai garbiketa, objektuen 
manipulazioa, zuri-mugikor bidezko irismena eta 
jazarpena…)  

 
 
FLL (First Lego League)-ko hainbat erronkekin lan 
egingo dugu edo WRO (World Robotics 
Olympiad): Hiri ekologikoa, elikagai-trazabilitatea, 
soluzio senior-ak, misio espaziala, Batik erronkak, 
Rocket eta Sputnik.  
 

 
 
Taldeek/bikoteek Lego Mindstorms EV3 robot 
autonomo bat diseinatu, eraiki, probatu eta 
programatuko dute, oztopoen ibilbidean misio-
multzo bat ebatzi ahal izateko.   
 

 
                          



ROBOTIKA MAILA 2 (13-17 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Planteatzen ditugun erronkak eta 

misioak lortuko dituen gure robot propioak sortuko ditugu. Lehiatuko gara. 

Taldea/bikotea da prozesuaren protagonista. 

 

Robotek 3 azpisistema aurkezten dituzte: 
mekanika eta mugimendua, sensoreak eta logika, 
kontrola eta programazioa.  
 
Egiturekin (zutabeak, ardatzak, korapilo-motak, 
konexioak, fijazioak eta artikulazioak) eta 
transmisioekin (poleak, palankak, engranajeak, 
pinazi-kremailera, sinfin torlojua, amortiguazioa, 
errotulak…) praktikatuko dugu. Lego Mindstorms 
EV3 plataformarekin lan egingo dugu.  
 

 
 
Txapelketa bat planteatzen dugu bikoteka: bi 
biren aurka. Taldeak txandatuko dira guztiek 
elkarrekin lehiatu arte.  
 

 Robota puntuak gehitzeko diseinatzen da eta 
aurkariak lor ditzan ekiditea. 
 

 Hasiera batean modu autonomoan 
funtzionatzen du ondoren mandoarekin, 
programazioa aurretik eginda. 
 

 Lehiaketa aukeratuko dugu (puxtarri handiak, 
txikiak, zilindroak, zaku handiak, zaku txikiak.. 
manipulatzen eta puntuatzeko formak). 

 

 

 
 
Gure robotaren definizioak eta eraikitze-
prozesuan, ingenieritzan diseinu-prozesua 
jarraituko dugu: 
 

 Arazoaren definizioa. Arazoaren parametroen 
ideia argi bat edukitzea. Objektuen zerrenda 
egitea eta sailkapena.  

 
 Informazioaren bilaketa (ikerkuntza). Arazo 
berdinarentzat beste soluzioak miatzea. 
Makinak funtzionatu behar duen ingurua 
ikuskatzea. Proiektuaren baldintzak aztertzea.  

 
 Ideien ekaitza. Taldean egitea beharrezkoa. 
Ikuspegi anitzak, hurbilpenak, proposamenak 
eta soluzioak aintzat hartzen dira. Kopuru 
handi bat lortu ondoren ideien kriba egiten 
hasi daitezke. 

 
 Diseinua eta prototipoa. Prozesuaren faserik 
desafianteena. Paperean bozeto bat egiten 
dugu. Gure alderik sortzaileena ateratzea 
ahalbidetzen du. Prototipo bat eraikitzen 
probatzen da.  

 
 Rediseinua. Hipotesi, proba eta akatsen 
prozesua, ahalik eta soluziorik egokiena 
emango duena lortu arte 

                           



ASMAKIZUN DIBERTIGARRIAK (7-12 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Gure asmakizun propioak edo obra 

artistikoak eta elektronikoak sortuko ditugu. 

 

LittleBits modulu elektronikoen sistema bat da, 
imanaren bitartez konektatzen direlarik. LittleBit-
ek bere funtzioa du eta zirkuitu ezberdinak egin 
ditzakegu konbinazio ezberdinekin. Proiektu 
interaktiboak sortzeko aukera ematen digu, 
ingenieritza, elektronika edo programazioan 
ezagutzak izan beharrik gabe. LEGO piezak lotzea 
bezain erraza da.   
 

 
 
Honi guztiari gehitzen badiogu: papera, kartoia, 
gomak, makilak, oihalak, zeloa, puxtarriak, sokak, 
plastilina, plastikozko edalontziak… proiektu 
interesgarriak eta sortzaileak egin ditzakegu, 
ARGIA, MUGIMENDUA eta SOINUA emanez gure 
sorkuntzei. 
 

 
 
Edozein proiektu mota egitea dago: jantzi 
adimentsuak, jokuak, automatismo dibertigarriak, 
asmakizunak… eta hau guztia MAKER (Zuk Zeuk 
Egin) filosofiari jarraituz. Aukeren zerrenda 
infinitua da, proiektua mugimendu, soinu, argi 
edota bestelako konbinazioekin jokatuz enfokatu 
dezakegu. 

Hasiera batean iharduera bate do bi egingo 
ditugu modu erdigidatuan, bikoteka euren 
garapen propioa egin dezaten ondoren. 
 

 
 

 
 

Lego piezekin zirkuituak integratu ditzakegu 
bizitza emateko, espazioaren inguruan edo 
musika elektronikoa egin ahal izateko ikertzea. 
 

 
 

 
 

                           



PROIEKTU ELEKTRONIKOAK: (13-17 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzean datza. Gure proiektu propioak sortuko ditugu, 

sensoreen, osagai elektronikoen eta dagokion programazioaren bitartez.   

 

Arduino elektronika-plataforma ireki bat da, software 
eta hardware malguetan eta erabilterrazetan 
oinarritutako prototipoak sortzea ahalbidetzen duena. 
Artistentzako eta inguruneak edo objektu 
interaktiboak sortzen interesatuak zeuden 
zaleentzako sortua izan zen.  
 
Arduinok inguruko informazioa jaso dezake sensore-
sortaren bere sarrera-kodeen bitartez eta argiak, 
motorrak eta bestelakoak kontrolatuz inguruan eragin 
dezake.  
 

 
 
Arduinoarekin maneiatzen ikasiko dugu, 
programatzen eta osagai eleketronikoak. Ondorengo 
gure helburua, proposatzen edo otu zaizkigun 
proiektuak automatizatzea eta/edo bizitza ematea 
izango da. Esaterako:  
 

 Arduinorekin kotxeak eta robotak kontrolatzea.. 
 Aparkalekuak eta garaje automatikoak.. 
 Bartza eta negutegi automatizatuak.  
 …. 

 

 

 
 
Erronketako bat kotxe adimentsua izan daiteke, 
bakarrik gidatu daitekena eta aparkaleku 
automatikoaren informazioarekin sinkronizatua, plaza 
librera jotzea eta bakarrik aparkatzea. 
 

 
 
Negutegi automatikoan tenperatura (sensorea) 
kontrolatzen dugu negutegiaren teilatua ireki edo itxi 
ahal izateko. Haizagailuak akzionatu ditzakegu. 
Lurraren hezetasunaren arabera ureztatuko dugu 
(kobrezko bi hagaxken arteko erresistentziarekin). 
 

                           
 



BIDEOJOEN SORKUNTZA 1 (7-12 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Bideojokoaren garapen prozesuak 

kreatibitaeta eta pentsamendu logikoa eta algoritmikoa sustatzen ditu. 

 

Scratch doako aplikazioa, MIT-ek garatua 
(Massachusetts Institute Technology) 
programazio-ingurune bisual bat da, haurrek 
euren bideojoko propioak sor ditzaten 
ahalbidetzen duena, historia animatuak eta arte 
interaktiboa. “Pieza enkajableak” (puzzlea) 
filosofia erabiltzen da eta garapen inguru bat bat-
batean beharrezko elementu guztiak ikuskatzeko 
aukera ematen duen: eszenatokia, objektuak eta 
lengoaia elementuak.  

 

 
 
Programazio prozesuak eginez ikasi ahalbidetzen 
dio haurrari. Arazoen ebazpenean hainbat 
aspektu kontuan hartzea laguntzen die: 
arazoaren izaera erabakitzea, ebaztera lagunduko 
duen errepresentazioa hautatzea, eta bere 
pentsamenduak eta soluzio-estrategiak 
monitorizatzea. 
 

 
 

Gure bideojoko propioak egingo ditugu eta gure 
ezagutzetan sakonduko dugu, ezagutza 
matematikoak, logikoak eta espazialak. 
Komandoak erabiliz, algoritmoak garatu 
ditzakegu nahi dugun efektua edo helburua lortu 
dezagun. 
 

 
 

 
 

Jarraituko dugun prozesua ondokoa da:  
 

 Oinarrizko kontzeptuen azalpena, 
eszenatokiak, pertsonaiak, blokeak, 
programak, baldintzak, koordinazioa, 
sinkronizazioa, eragiketak…  

 Begiraleak ereduak proposatuko ditu, 
ikasleen gaitasun/adinera egokituz.  

 Bideojoko mota: galderak eta erantzunak, 
historia interaktiboa, arkade, mugimendua, 
abentura grafikoak… 

 Jokuaren helburua finkatzea. Zertaz doa 
jokua? Dibertigarria da? Interaktiboa da?  

 Pertsonaien erabilera, mozorroak eta 
eszenatokiak.  

 Bideojokoaren fluxua.  
 Bideojokoaren elaborazioa. 

                           
 



BIDEOJOKOEN SORKUNTZA 2 (13-17 urte) 
 

“Eginez Ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. Bideojokoaren garapen prozesuak 

kreatibitaeta eta pentsamendu logikoa eta algoritmikoa sustatzen ditu. 

 

KODU Game Lab doako aplikazioa, Microsoft ek 
garatua, programazio-ingurune bisual 
tridimentsionala da, gazteei euren bideojokoak 
sortzea ahalbidetzen diena.  
 

 
 
“Bideojokoen sorkuntza 1” taillerrean 
landutakoaz gain, “Erabakiak hartzea” 
azpimarratzen da oraingoan. Zerotik hasitako 
mundu/azpimundu ugari dira posible edo aurrez 
definitu direnak (urazpian, espazialak, eremu 
mota ezberdinak… tamainua eta mota aukera 
zabala (estentsioa eta konplexutasuna).  
 

 
 

 

 
 
Objektu zein ingurune guztiak dira 
programagarriak, potentzialitate handia eskainiz. 
Pertsonaiak, dudarik gabe, jokuaren zatirik 
esanguratsuena, jauzi egin, korrika egin, mugitzea 
eta interaktuatzea eszenatokiarekin, ezinbestean 
programatzea eskatzen du. Aukera hauek 
kudeatzeko eta maneiatzeko programazio, 
konfigurazio eta parametrizazio-erremintak oso 
lagungarriak dira.  
 

 
 

Jarraituko dugun prozesua ondokoa da: 
 

 Objektu, bide, eszenatoki, material, formak, 
modelatua, nabegazioa, kamerak, bisio-
anguluak, konfigurazioa, parametrizazioa… 
hauen azalpena. 

 Begiraleak ereduak proposatzen dit, ikasleen 
gaitasun/adinera egokituz. 

 Oinarrizkoena: bideojokoa garatzen den 
tematika eta ingurunea.  

 Bideojokoaren fluxua. 
 Bideojokoaren elaborazioa. Zerotik hastea 

edo aurrez definitutako munduetatik hastea?  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

TOLOSALDEA 
 

 
Gemma Zelaia 
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