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ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Aisialdirako teknologia 
 

Arloa / Materia: TEKNOLOGIA 
 

Maila: DBH 1. maila 
 

Testuingurua 

 

Aisiaren gizartean omen gaude, garrantzia gero eta handiagoa izango du 

gizakiak handitzen den betan zer egiten duen. Arlo honetan teknologia 

bistaratzen da nonahi. Merkatua oso handia aurkitzen da aisiaren inguruan 

eta, bereziki, bideo-jokoen esparruan. Ohikoa da gazteak kontsumitzaileak 

izatea, hau da, jokoak erosi eta jolastu bakarka ala taldeka. Segun eta nolako 

jokoa izan, gaitasun mota ezberdinak lantzen dira, baina azken finean, 

jokalaria egokitu behar da diseinatzaileak irudikatu duenari.  

 “El ocio como valor en la sociedad actual” Deustuko unibertsitateko 

irakasleak diren Iratxe Aristegui eta Maria Silvestrek eginiko lanean datu 

adierazgarriak agertzen dira:  

 

ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura. Vol. 188 - 754 marzo-abril 

(2012) 283-291 ISSN: 0210-1963 



doi: 10.3989/arbor.2012.754n2002 

Bereziki Euskadin aisialdiari ematen dion garrantzia nabarmen hezi zen urte 

horietan eta, suposatu ahal da, gaur egun areagotuko zela joera hori. 

 

Problema 

Lanaren gizartea desagertzear ei 

dago; astialdia gero eta zabalagoa 

izango da. Oreka mantentzeko, 

gizakiak gai izan behar du beta hori 

modu egokian betetzea, kudeatzea. 

Programazio lengoai batez bideo-

jokoak sortzea posiblea da eta, 

behin sortuta, jolastea sari moduan 

har daiteke; honela beta ongi 

erabilita izan dela ohartzen da. 

 

Xedea 

 

Aisialdia modu egokiz “betetzeko” beharra asetzeko bideo-jokoa gauzatzea. 

Erabiltzaile pasibo izatetik diseinatzailea aktibo bihurtzea, honela norberak 

jolasten du bere gustuko jokoan, gainera doitu ahal du, zerbait gehituz edo 

aldatuz. 

 

Helburuak 

 

• Gure gizartean eratzen ari diren lanarekiko eta bizimoduekiko 

aldaketak deskribatzea 

• Informazioa modu formalean azaltzeko atontzea 

• Bideo-jokoa diseinatzeko programazio grafiko bat maneiatzen ikastea 

• Diseinu programaz hondoak eta objektuak marraztea 

• Programazio lengoaiaren erabileraz jabetzea 

• Talde lanean aritzea, ardurak banatuz eta akordiotara iritsiz 

 

Ataza 

 

Bideo-joko bat gauzatu bai ikasle zein beste edonork erabiltzeko. Jokoaren 

arauak eta funtzionamenduaren zehaztasunak ongi deskribatu behar dira: 

zertan datzan, nolakoa den bere dinamika, nola lortzen diren puntuak, 

gainditzen diren mailak, eta abar.  

 



Jarraibideak 

 

Arazo egoera aurkeztuko da eta lan plana adostuko da  

Taldeka honelako jarduerak burutuko dituzte: 

• Miatu bideo-jokoen eskaintza, zein motatakoak dauden, plataforma 

motak,  prezioa, eta abar. Osatu infograma informazioa antolatuz 

• Profesionalak: nolako ezaugarriak dituzte lehiaketan aritzen diren 

gazteak. Lan horren ezaugarriak, berezitasunak 

• Sortzaileak: ezaugarriak, gertuko enpresak eta ikasketak 

eskaintzen dituztenak 

• Nola dauden eginak jokoak, ezaugarririk nabarmenak zerrendatu 

Banaka: 

• Ikasle bakoitza programazio lengoaiarekin arituko da eta sekuentzialki 

erronka gero eta zailagoei aurre egingo die. Tarte hau bideratuta izango 

da 

Bikoteka: 

• Zer bideo-joko eratuko duten erabakiko dute, arrazoiak argudiatuz 

• Lan plana adostu 

• Diseinua egin, fluxu-diagrama edo sasi-kodea gauzatu eta eztabaidatu 

• Gauzatu programa 

• Doitu programa 

• Bideo-jokoan aritzeko arauak idatzi 

• Ebaluatu gainontzekoen jokoak, banatutako irizpideak kontutan izanik 

• Prozesua ebaluatuko da baita ikasitakoaren lorpena ere. (Autoebaluazioa 

eta koebaluazioa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Erakusleiho deigarriak 
 

Arloa / Materia: Teknologia 
 

Maila: DBH 2. maila 
 

Testuingurua 

 

Inauteriak, Gabon jaiak, herriko festak … 

Edozein herritan nabaritzen da zerbait ospatzen 

dela, edo behintzat zerbait desberdina dagoela: 

kaleetan argiak, jolasak, kartelak … 

Ikastetxe bertan ere badaude aukerak eta 

momentuak gelaren edo espazioren bat 

antolatzeko festa baterako edo baita ikastetxean egiten dena erakuiteko 

 

Problema 

 

Herri batean urtean zehar festa desberdinak egoten dira eta dendak inplikatu 

nahi dira beraien eskaparateak aldatzen, erakargarriagoak jartzen.  

Horrela, herriko festak direla, gabonak, jaialdiak … egun horietan zerbait 

gehiago nabarmendu nahi da. 

 

Xedea 

 

Herrian edo ikastetxean ospatzen den festa-egun edo jaialdiren bat aukeratu 

eta proposamen bat egin erakusleiho edo jaialdiko beste tokiren bat deigarria 

izan dadin. 

 

Helburuak 

 

• Talde lanean akordiotara iristea eta ardurak banatzea 

• Lan-plana egitea 

• CAD programa bat proiektuaren diseinuan erabiltzea 

• Sentsoreen beharra eta erabilera egokia ulertzea 

• Programazio lengoaiaren kontrolerako aginduak erabiltzea 

• Aurkezpenerako baliabide informatikoak erabiltzea 

 
 

 



Ataza 

 

Aukeratutako erakusleiho edo lekuan jarriko den proiektuaren maketa eraiki 

eta programatu. Proiekturako gutxienekoak: 

• motor edo serbomotor bat 

• distantzia edo mugimendu sentsore bat 

• LED diodoak 

 

Jarraibideak 

 

Arazo egoera aurkeztuko da eta lan plana adostuko da  

Taldeka honelako jarduerak burutuko dituzte: 

• Zer proiektu eraikiko duten erabaki 

• Diseinua egin eta aukeratu erabiliko diren elementuak: materiala, 

sentsoreak …   

• Lan plana adostu, ardurak banatu 

• Sites bat sortu proiektu teknikoaren atalekin. Hau izango da proiektuaren 

memoria 

• Proiektuaren diseinua CAD programa erabiliz  

• Eraiki proiektua material egokiekin 

• Dagokion Programa lengoaiarekin programa burutu 

• Proiektuaren aurkezpena: funtzionamendua, prozesua, elementuen 

zeregina … 

• Hobekuntzen proposamena   

• Ebaluatu gainontzekoen proiektuak, banatutako irizpideak kontutan izanik 

Prozesua ebaluatuko da baita ikasitakoaren lorpena ere. (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Etxe adimenduna 
 

Arloa / Materia: Teknologia 
 

Maila: DBH 3.maila 
 

Testuingurua 

 

Datozen urteetan IoT (GI), Internet 

of things-en iraultza biziki 

nabarituko da. Alde batetik, 

ekonomia arloan, bertan diru kopuru 

itzela mugituko ei da, enpresak 

sortuz, lana ugarituz. Beste aldetik, 

bizimoduen aldaketak begi-bistakoak 

izango dira. Zenbait eguneroko 

prozesu automatizatu egingo dira, 

gizakiak programatu besterik ez 

zuen egin beharko.  

IoT-en garapenak etxeetan aplikatuko dira masiboki, etxeak adimendun 

bihurtuz. Baina hirietan ere “smart cities” edo hiri adimendunak sortuko dira 

ildo beretik.  

Etxe automatizatu baten gainean artikulu interesgarria Berria egunkarian 

azaldutakoa: 

http://www.berria.eus/paperekoa/1523/037/001/2013-01-

30/domotika_etxebizitza_adimenduna.htm 

Informazio gehiago ere: 

http://www.elmundo.es/economia/2014/11/21/546e35c8268e3e7e018b4570

.html 

https://www.iberdrola.es/bezeroak/etxebizitza/zerbitzuak/etxe-adimenduna 

 

Problema 

 

Bizimodua azeleratu egin da eta etxetik kanpo denbora luze igarotzen da. 

Etxeko osagaien mantenua egiteko laguntza beharrean aurkitzen da gizakia. 

Programagarria den sistema batetan erreparatuz, honela gailuen portaeraz, 

sistema elektroniko eta programa baten bidez, kontrola daiteke modu egokiz. 

Etxeko esparru bat automatizatu nahi da, eta sistema programagarri bat 

erabiliz, lortu behar da modu egokian funtzionatzen uztea. 

 



Xedea 

 

Etxebizitza batek dituen zerbitzuaz jabetzea eta nola modu programagarri 

batez haien funtzionamendua kudeatu daitekeen hainbat kasutan Interneten 

bidez.  

 

Helburuak 

 

• Planteatutako proiektua aurrera eramateko behar den informazio egokia 

aukeratzea eta interpretatzea. 

• Sistema programagarri batek dituen osagaien ezaugarri eta eginkizunaz 

jabetzea 

• Etxebizitza bateko automatizazio aukerak sailkatzea 

• Sistema programagarria ongi gauzatzea eta konfiguratzea 

• Definitutako egoerari dagokion programa idaztea eta doitzea 

• Gizartean, sistema hiper-konektatuek ekar ditzaketen problemaz jabetzea 

• Talde lanean aritzea, ardurak banatuz eta akordiotara iritsiz. 

 

Ataza  

 

Eraikita daukaten maketan, sistema programagarri bat instalatu eta 

programaren bidez konfiguratu interesatzen den portaera lortzeko.  

Segurtasuna jar daiteke adibide moduan. Etxean segurtasun sistema 

muntatzen da: sentsoreak, kontrolagailua eta ekintzaileekin. Sentsoreek 

mugimendu edo beste zerbait detektatzen dutenean, sistemak mezu bat 

bidaltzen du jabearen sakelako telefonora, abisua emanez, honek bere 

neurriak har ditzan.   

Segurtasunaz gain, etxe tresna elektrikoak, argiaren intentsitate maila edo 

piztea, pertsiana altxatzea argitasunaren arabera, eta hainbat adibide  

kontrola daiteke; sistemak ezarritako baldintzak bete behar ditu. 

 

Jarraibideak 

 

Arazo egoera aurkeztuko da eta lan plana adostuko da  

• Jadanik etxebizitza landuta dago: bere morfologia, materialak, 

instalazioak, eta abar. 

• Txartela, bere konexioak, ezaugarriak, prestazioak eta programatzearen 

ezagutza eskuratu behar du ikasleak, horretarako banakako ariketa 

eginez.  

• Internet, eta beste iturburuak kontsultatuz, informazio esanguratsua 

aukeratu: etxebizitza adimenduak, bakoitzak dituen zerbitzuak, aukerak, 



eta abar. 

• Aukeratutako zerbitzuaren instalazioa muntatu  

• Espero den funtzionamendua lortzeko programa sortu eta doitu. 

• Behin guztia martxan, prozesu osoaren laburbilketa egin 

• Balorazioa egin, berrikuntzak planteatuz 

• Esperientzia dokumentatu, proiektu teknikoa eginez baita gainontzeko 

guztia ere 

Prozesua ebaluatuko da baita ikasitakoaren lorpena ere. (Autoebaluazioa eta 

koebaluazioa) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Maker mugimendua 
 

Arloa / Materia: Teknologia 
 

Maila: DBH 4. maila 
 

Testuingurua 

 

Indar handia hartu du Maker izeneko mugimenduak. 

Mugimendu honi esker, gero eta pertsona gehiagok du 

aukera teknologiaren inguruan sortzen ari diren 

berrikuntzak jarraitzeko, ulertzeko, egiteko, partekatzeko 

... 

Maker mugimenduaren funtzionamendua eta filosofia 

ulertzen joateko ondorengo helbideetan azaltzen da: 

http://burutek.org/es/makers-es/ 

http://bit.ly/1K4ofU9 

Hiztegi berria ere hor dago: Maker, DiY, RepRap 

3D inprimagailua da horietako adierazgarri bat, eta aldizkari eta irrati-

telebistan edozein momentutan agertzen da honen inguruan informazioren 

bat: material berriak atera direla, protesiak … 

 

Problema 

 

Batzuetan konturatzen gara erabiltzen edo ikusten ditugun gauza edo 

produktu batzuk hobetu daitezkeela; beste batzuetan zerbait faltan bota eta 

gainera bururatu zer irtenbide eman. 

Irudikapena eta sormena landuz, etxean, kalean, ikastetxean edo 

norberarentzat baliagarria izan daitekeen produkturen bat asmatu. 

 

Xedea 

 

Maker mugimenduaren inguruan interesa sortzeaz gain, saiatu produktu berri 

bat diseinatzen edo eginak daudenen diseinu berria egiten … 

Sormena eta kuriositatea bultzatu nahi dira. 

 

Helburuak 

 

• Talde lanean akordiotara iristea eta ardurak banatzea 



• Maker mugimenduaren filosofia ezagutzea 

• 3D inprimagailuak eta automatismoak daukaten ahalmena erabiltzea 

• Gizarteari dakarkion aurrerakuntza eta hobekuntzaz jabetzea 

• Proiektua bideratzeko lan-plana egitea 

• Proiektuaren atal batzuk 3D inprimagailuan eraikitzea 

• Sentsore eta eragileen konexioak era egokian egitea 

• Programazio lengoaiaren kontrolerako aginduak erabiltzea 

 

Ataza 

 

Etxean, kalean, ikastetxean edo norberarentzat baliagarria izan daitekeen 

tramankulu automatiko bat diseinatu eta prototipoak izango dituen piezak 

inprimatu. 

Sentsore analogikoak eramango ditu 

 

Jarraibideak 

 

• Arazo egoera aurkeztuko da eta lan plana adostuko da  

• Bakarka irakurri Maker mugimenduaren esanahia eta hitz gutxitan idatzi 

• Taldeka honelako jarduerak burutuko dituzte: 

• Zer proiektu eraikiko duten erabaki 

• Diseinua egin eta aukeratu erabiliko diren elementuak: materiala, 

sentsoreak …   

• Lan plana adostu, ardurak banatu 

• Sites bat sortu proiektu teknikoaren atalekin. Hau izango da proiektuaren 

memoria 

• 3D inprimagailurako diseinatu eta inprimatu prootipoak 

• Dagokion Programa lengoaiarekin programa burutu 

• Proiektuaren aurkezpena: funtzionamendua, prozesua, elementuen 

zeregina … 

• Hobekuntzen proposamena  

• Ebaluatu gainontzekoen proiektuak, banatutako irizpideak kontutan izanik 

• Prozesua ebaluatuko da baita ikasitakoaren lorpena ere. (Autoebaluazioa 

eta koebaluazioa) 
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