
 

                                   
 

Teknologia Tailerrak: 
Robotika, Asmakizun Dibertigarriak, 

3D Inprimaketa eta Bideojokoen Sorkuntza 
 

 
 

 

Adina Noiz? Egun Ordutegia Tailerra Prezioa 
DBH3 – BATX2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26 4 9:30 -13:30 Robotika Maila 1 90 

DBH3 – BATX2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26 4 9:30 -13:30 Robotika Maila 2 90 

DBH3 – BATX2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26 4 9:30 -13:30 3D Inprimaketa 90 

DBH3 – BATX2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26 4 9:30 -13:30 Bideokoen Sorkuntza 2 90 

 
Anai-arreben kasuan, %10eko deskontua 
Inskripzioak: Ikastolako idazkaritzan 
 
Infomazio gehiago: 
Mugikorra 660.382.674 (Alberto Asín)   e-posta: alberto@doplay.es 
 
www.doplay.es 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 
https://www.youtube.com/channel/UCvIEj9wroVW4N9rcfQn06YA 

http://www.doplay.es/
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UCvIEj9wroVW4N9rcfQn06YA


ROBOTIKA MAILA 1 
 

“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 
 

“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 

                           



3D INPRIMAKETA 
 

“Eginez ikasi” eta ondo pasatzea du helburu. 3D Inpresioarekin praktikatuko 

dugu eta etorkizuneko aukerak aztertuko ditugu.  

 

3D inpresioa adizio bidezko fabrikazio-
teknologien talde bat da, hiru dimentsioetako 
objektu bat materialen kapa jarraien 
superposizioaren bitartez sortua. Etxeko 3D 
inpresora aukera zabala dago. Gauza ez da etxean 
gure pieza propioak egiteko etxean edukitzea, 
baina bai prototipatzeko oso erreminta ona dela 
jakitea. Bat etortzen dira eta MAKER “Egin Zuk 
Zeuk” filosofiaren barnean ezinbestekoak dira, 
gure kasuan, ikasteko.  
 

 
 
Teknologia honi buruz ikasiko dugu (materialak, 
ezaugarriak, parametroak…) eta gure pieza 
propioak diseinatuko eta fabrikatuko ditugu. 
Lortu daitezkeen forma ugari ikusiko ditugu.  
 

 

 
 
Argi izan behar duguna zera da: 
 

 Helburua ez dela piezak 3Detan 
inprimatzea.  

 Helburua ez dela software-aren bitartez 
piezak diseinatzen ikastea 3Detan. 

 Baizik, tailerraren helburua erronka bat 
ebaztea dela eta horretarako 
ezinbestekoa izango dela hainbat pieza 
inprimatzea 3D-etan. 

 
Hainbat arazo mekaniko, matematiko edo 
geometriko ebaztera oinarrituak dauden 
erronkak ditugu. Diseinuen hautapena talde 
/bikote bakoitzari dagokio. Gainera, aurreko 
tailerrean landutako Littlebits osagai 
elektronikoak erabiliz, gure artelanari bizitza 
ematen diogu.  
 

 
 

Gure diseinu propioak 3D-etan egin ahal izatea. 
 

                           



BIDEOJOKOEN SORKUNTZA 2 
 

“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?  

 

 


