
 

                                   
 

Teknologia Tailerrak: 
Robotika, Asmakizun Dibertigarriak, 

3D Inprimaketa eta Bideojokoen Sorkuntza 
 

 
 

 

Adina Noiz? Egun Ordutegia Tailerrak Prezioa 
LH6 – DBH2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26  4 9:30 -13:30 Robotika Maila 1 90 

LH6 – DBH2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26  4 9:30 -13:30 Asmakizun Dibertigarriak 90 

LH6 – DBH2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26  4 9:30 -13:30 Bideojokoen Sorkuntza 1 90 

LH6 – DBH2 Abenduan 22, 23, 24 eta 26  4 9:30 -13:30 Bideojokoen 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.   
 

 
                           



ASMAKIZUN DIBERTIGARRIAK 
 

“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. 
 

 
 

 
 

                           



BIDEOJOEN SORKUNTZA 1 
 

“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 
 

“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?  

 


