
 

                            
 
 

Udako Teknologia Tailerrak: Robotika, Bideojokoen 

Sorkuntza, Proiektu Elektronikoak eta Minecraft. 
 

 
 

Adina Tailerra 6/29 – 7/3 7/6 – 7/10 7/13 – 7/17 Ordutegia Prezioa 
LH2-LH4 Robotikara Hastapena    9:00 -13:00 145 

LH3-DBH4 Minecraft    9:00 -13:00 145 

LH5-DBH4 Robotika Maila 1    9:00 -13:00 145 

DBH1-BTX2 Robotika Maila 2    9:00 -13:00 145 

LH4-BTX2 Bideojokoen Sorkuntza 1    9:00 -13:00 145 

LH4-BTX2 Bideojokoen Sorkuntza 2    9:00 -13:00 145 

DBH3-BTX2 Proiektu elektronikoak     9:00 -13:00 145 

 
Tokia: Haurtzaro Ikastola 
Anai-arreben kasuan, %10eko deskontua   2 txandak edo gehiago, %10 eko deskontua 
Infomazio gehiago eta izen ematea: 
Mugikorra 660.382.674 (Alberto Asín)   e-posta: alberto@doplay.es  
www.doplay.es 
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl 

mailto:alberto@doplay.es
http://www.doplay.es/
https://www.facebook.com/DoplayApredemosHaciendo?ref=hl


ROBOTIKARA HASTAPENA 
 

“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. 
 

 
 

 

 

                           



MINECRAFT 
 

“Eginaz Ikasi” eta ondo pasatzea da helburua. Bideojokoko garapen prozesuak 

sormena eta pentsamendu logiko eta algoritmikoa bultzatzen ditu. 

 

Minecraft eraikuntza “irekian” oinarritutako joku 
bat da, Lego digital antzeko zerbait non 3 
dimentsioko kuboak erabiliz eraikinak egin, zelaia 
miatu, material desberdinak jaso eta tresnak 
montatu ditzazkegu.  
 

 
 
Ikastetxe eta formakuntza zentru desberdinetan 
plataforma hau erabiltzen dute haur eta gazteei 
arazo desberdinei, era sortzailean, konponbidea 
bilatzeko. Fisika, kimika, matematika, logika, 
elektrizitate kontzeptuak, programazioa, lur 
zientzia, historia, teknologia, artea era erlazio 
desberdinak (talde lana, rolak, errespetua…) 
landu ditzakegu joku honen erabilera onarekin.  
 

 
 

Jolasteko 3 modu daude: Sortzailea, Biziraupena 
eta extremoa. Misterioz eta arriskuz betetako 
mundu batean bakarrik minutu batzuk dituzu 
aterpea eta janaria aurkitzeko eta eraikitzeko 
pertsonai maltzurrez beteriko gaua iritxi baino 
lehen. Baliabideak bilatu, aterpe bat eraiki, armak 
eta tresnak egin. 
  
McEdit-ekin (grafismoan oinarritutako erraminta) 
kalitate handiko mapa eta mundu ikaragarriak 
sortzen ditugu era azkar eta erraz.  

Benetazko munduaren edozein irudi gure mundu 
birtualaren irudi bihurtzen dugu. 
  

 
 

Etxeak, zubiak, txalupak, uharte flotatzailea eta 
errusiar mendiak eraikitzen ikasiko dugu. Gainera 
REDSTONEk elektrizitatearekin ematen dizkigun 
aukera desberdinak aztertuko ditugu. Oinarrizko 
mintegitik hasita, zikuitu logikotatik pasata eta 
mekanika aurreratueneraino. Tranpak eta 
katapultekin hasiko gara ere. 
  

 
 
Redstonezko zirkuito bat mekanismoak piztu eta 
kontrolatzeko mekanismo bat da. Mekanismo 
hauekin sistema oso errazak (ate automatikoak, 
argia pizteko etengailua) eta oso konplexuak 
(igogailuak, baserri automatikoak) eraiki 
ditzazkegu. 
 
Gure zerbitzariak sortuko ditugu lagun taldeko 
partidetan jokatzeko. Oinarrizko ezagupenak 
jasotakoan, taldean zein eraikuntza mota egingo 
duten adostu eta lanak banatuko dituzte. 
Ahalmen sortzailea eta talde lana sustatzea da 
helburua.

 



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 

                           



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?  



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). 
 

                           
 


