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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 

                           



PROIEKTU ELEKTRONIKOAK 
 

“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). 
 

                           
 



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?  

 

 


